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Hanna Rudolf, EIB SA

Zarządzanie

ryzykiem ubezpieczeniowym ITPOK

U

bezpieczenie rozumiane jako „zawarcie umowy
ubezpieczenia”, to główny element długiego
procesu, który powinien rozpocząć się już na etapie prac
przygotowawczych projektu i jest jednym z kluczowych
filarów powodzenia przedsięwzięcia pod nazwą instalacja
termicznego przekształcania odpadów.
 Zarządzanie ryzykiem

Elektroenergetyka

Projektu – planowanie
i prewencja

Analiza ryzyka dużych inwestycji, do
których niewątpliwie należą instalacje
termicznego przekształcania odpadów
komunalnych (ITPOK), to proces złożony, uwzględniający całą paletę ryzyk od możliwości finansowania projektu,
poprzez otoczenie prawne i regulacyjne, ryzyka związane z ekonomiczną
opłacalnością przedsięwzięcia, ewentualnego wyboru partnera prywatnego
(dla projektów w formule PPP), po ryzyka związane stricte z fazą budowy
i eksploatacji instalacji.
Zarządzanie ryzykiem dla projektów ITPOK powinno zakładać transfer
tzw. ryzyk ubezpieczalnych oraz szacowanie kosztu ubezpieczenia ryzyka jako jednego z istotnych kosztów
całej inwestycji. Dlatego też pierwsze
działania zmierzające do opracowania modelu ubezpieczenia planowanej
inwestycji powinny się rozpocząć już
w momencie, w którym potencjalny inwestor inicjuje prace przygotowawcze.

Jest to też moment na wsparcie prac
zespołu projektowego kompetencjami
doświadczonego doradcy/zespołu doradców w zakresie ubezpieczeń (brokera ubezpieczeniowego).
Podstawowym błędem jest modelowanie ubezpieczenia w oderwaniu
od innych zagadnień, a w szczególności podziału kompetencji i zakresu
odpowiedzialności stron zaangażowanych w projekt, co jest szczególnie
istotne w przypadku projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Należy
także podkreślić, że wkład finansowy
w bezpieczeństwo instalacji i środki minimalizacji ryzyka, zaplanowane na etapie projektu, przełożą się na późniejszy
poziom akceptacji ryzyka przez ubezpieczycieli oraz koszt pokrycia ubezpieczeniowego podczas wieloletniego
okresu eksploatacji.

 Gestia

ubezpieczeniowa, czyli
kto dba o ubezpieczenie

W przypadku realizacji dużych inwestycji przemysłowych stało się

już regułą, że nad obszarem ubezpieczenia pieczę sprawuje inwestor,
aranżując ochronę dla wszystkich
uczestników przedsięwzięcia (owner’s
controlled insurance). Atutem programu ubezpieczenia w gestii inwestora jest możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenie strat inwestora
(utraty zysku), będących konsekwencją
opóźnień w realizacji inwestycji wskutek szkody zaistniałej w trakcie budowy instalacji.
Program ubezpieczenia w pieczy
inwestora pozwala na sprawowanie
kontroli nad tym obszarem, w szczególności przy podziale inwestycji na części
realizowane przez różnych wykonawców, a także w przypadku szkody i jej
likwidacji. Takie podejście pozwala na
kontrolę zakresu ubezpieczenia i jego ceny, a także zapewnia stabilność
i ciągłość ochrony, której inwestor nie
ma w przypadku aranżowania ochrony przez wykonawcę i w sytuacji przerwania przez niego prac, np. wskutek
upadłości, czy rozwiązania umowy kontraktowej.

 Modelowanie

ubezpieczeń, czyli co
kupić

Rynek ubezpieczeń oferuje szeroki zakres produktów - od ubezpieczeń mienia, przerw w działalności, odpowiedzialności cywilnej
po produkty finansowe: gwarancje
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Jak różnorodne konsekwencje finansowe może mieć zdarzenie losowe
w ITPOK, można zobaczyć na przykładzie szkody pożarowej z 2010 r. w bunkrze instalacji w Ludwigshafen nad Renem (case study). Patrząc fachowym
okiem brokera na przykładowe zdarzenie w Ludwigshafen, nie wszystkie
koszty poniesione po szkodzie, kwalifikują się do tzw. ryzyk ubezpieczalnych,
a wynikają z decyzji biznesowych, podjętych „przy okazji” szkody, np. koszty
połączenia dwóch bunkrów i zwiększenia łącznej powierzchni bunkra o 1600
m3. Jednak dobrze skonstruowany program ubezpieczenia powinien pokryć
lwią cześć kosztów, poniesionych po
szkodzie oraz zabezpieczyć także
ewentualne roszczenia osób trzecich
oraz szkody środowiskowe.

CASE STUDY:

projekt „Feniks” po szkodzie pożarowej
ITPOK w Ludwigshafen nad Renem (2010)

 Opis zdarzenia

Pożar pojawia się w starym bunkrze i przenosi się do nowego bunkra (z 2009
r.) przez ścianę dzielącą o wysokości 18 m. Pożar zostaje odkryty natychmiast
przez operatora, jednak prawdopodobnie wskutek strumienia wody dochodzi do
uwolnienia gazu z odpadów, powodującego słup ognia, który wypełnia cały bunkier (nie było eksplozji). W tym momencie zniszczeniu ulegają instalacje/urządzenia, wskutek czego nie można sterować suwnicami i urządzeniami gaśniczymi.
Przyczyna pożaru nie została ustalona (prawdopodobnie zapłon biogazu w bunkrze). Czas akcji straży pożarnej - ok. 3 godz.

 Główne szkody
materialne

 Na 9 tygodni zamknięto linię kolejo-

wą Mainz - Ludwigshafen, ponowne
otwarcie nastąpiło w grudniu 2010 r.

 stary bunkier: poważne uszko-

dzenia betonu w górnej części,
z możliwością remontu, całkowite
zniszczenie dwóch suwnic, urządzeń elektrycznych i wyposażenia
ppoż.,
 nowy bunkier: uszkodzenia górnej
części z ubytkami betonu wskutek
wysokiej temperatury, z koniecznością rozbiórki.

 Dodatkowe nakłady
finansowe

 ochrona przed mrozem po szko-

dzie oraz usunięcie pozostałości
z bunkra (mokre odpady - do połowy kwietnia 2011),
 realizacja wymogów organu nadzoru poprzez wprowadzenia dodatkowych środków ochrony ppoż.,
 usługi firmy zewnętrznej przy projekcie „Feniks” (inżynierowie, max.
4 osoby).

 Przerwa w działalności

Przekierowanie strumienia odpadów do innej instalacji - w całości do
kwietnia 2011, częściowo do września
2011, ogółem 119 000 ton odpadów
(przy potencjale rocznym instalacji przetworzenia ok. 200 000 ton).

 Potencjalne źródło

roszczeń osób trzecich

 Realizacja projektu
„Feniks” w czasie

 pożar - październik 2010,
 zakończenie prac w starym bun-

krze - wrzesień 2011,
 powrót do produkcji ciepła - w se-

zonie grzewczym od października
2012,
 zakończenie prac w nowym bunkrze - wrzesień 2014,
 wdrożenie zaleceń ppoż. - marzec/
kwiecień 2015.

 Koszty projektu „Feniks”
- 33-36 mln euro

 koszt przekierowania strumienia









odpadów do innej instalacji termicznego przekształcania odpadów - ok. 13 mln euro,
zabezpieczenie spalarni (w tym
przed mrozem) - ok. 3-4 mln euro,
remont starego bunkra, odtworzenie urządzeń (suwnice/chwytaki
itd.) - ok. 7 mln euro,
odbudowa nowego bunkra (z wliczeniem kosztów połączenia obu
bunkrów) - ok. 4-5 mln euro,
wdrożenie zaleceń ppoż. - ok. 5-6
mln euro,
koszty kierowania projektem - ok.
1 mln euro.

Źródło danych: opracowanie Hanna Rudolf EIB SA na podstawie ENTSORGA-Magazin nr 4-5 z 21.04.2015 r. „Wie Phönix aus der Asche”
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i ubezpieczenia kredytu kupieckiego.
Ubezpieczenie ITPOK z pewnością
odbiegać będzie od standardowych
warunków ubezpieczeń, dostępnych
na rynku ubezpieczeń (ogólne warunki ubezpieczeń) i powinno uwzględniać
specyfikę ubezpieczanego mienia oraz
działalności.
Z punktu widzenia zabezpieczenia kluczowych interesów finansowych
ITPOK dobór produktów i ich zakresu
powinien uwzględniać:
1. w fazie budowy instalacji - ryzyka
budowlano-montażowe z uwzględnieniem szkód w transporcie oraz
strat inwestora wskutek opóźnienia
w realizowanych pracach oraz na
skutek szkód w transporcie,
2. w fazie operacyjnej - ryzyka zdarzeń
losowych, z uwzględnieniem ryzyka terroryzmu oraz ryzyka awaryjne (uszkodzeń maszyn) oraz będące ich skutkiem straty, wynikające
z przerw w działalności operacyjnej,
3. na każdym etapie życia projektu ryzyka szkód wyrządzonych osobom trzecim, w tym pracownikom,
ryzyka szkód środowiskowych, które w istotnym stopniu mogą obciążyć finanse przedsiębiorstwa i zachwiać jego płynnością.
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 Kontraktowanie

Elektroenergetyka

ubezpieczeń, czyli jak
kupić i za ile

Uzyskanie optymalnego programu
ubezpieczenia dla ITPOK to z jednej
strony zindywidualizowanie warunków
ochrony, z modyfikacją standardów dostępnych na rynku ubezpieczeń. Z drugiej jednak, to konieczność utrzymania się w określonym budżecie, czyli
kosztach, jakie inwestor jest w stanie
ponieść za transfer ryzyka na ubezpieczyciela. Najefektywniejszym trybem kontraktowania usługi ubezpieczenia są negocjacje, a w przypadku
stosowania przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych - tryb negocjacji z ogłoszeniem.
Sam proces pozyskania usługi
ubezpieczenia jest wieloetapowy i powinien być zaplanowany z odpowiednim zapasem czasowym, a także ujęty
w harmonogramie projektu. Planując
zakup usługi ubezpieczeniowej, należy
przewidzieć następujące etapy:
 opracowanie programu ubezpieczenia (wybór produktów i ich zakresu),
 budżetowanie/szacowanie wartości zamówienia,
 opracowanie danych do oceny ryzyka (opis ryzyka ITPOK),
 procedura konkursowa/wybrany
tryb w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 zawarcie umowy ubezpieczenia,
 wdrożenie programu ubezpieczenia.
Przy kontraktowaniu ubezpieczeń
na czas eksploatacji instalacji należy
się liczyć z koniecznością oceny ryzyka ubezpieczeniowego podczas wizytacji ITPOK (survey ubezpieczeniowy
przez ubezpieczycieli), w szczególności dla nowych ITPOK, wchodzących
w fazę operacyjną po zakończonym
etapie budowy. Od oceny ryzyka zależy, czy ryzyko danego ITPOK będzie
akceptowalne, a transfer ryzyka na
ubezpieczyciela/li możliwy. Tu podkreślić należy, że dla dużych ryzyk przemy-

słowych charakterystyczne jest tworzenie konsorcjów firm ubezpieczeniowych
(tzw. pooli koasekuracyjnych).
Finalna cena ubezpieczenia zależy
bezpośrednio od wyboru produktów
ubezpieczeniowych i ich zakresu, sum
ubezpieczenia/limitów, poziomu franszyz i długości okresu ubezpieczenia,
a pośrednio od indywidualnej oceny
ryzyka ubezpieczeniowego zarówno
w zakresie ubezpieczeń fazy budowy,
jak i eksploatacji. Decydującym czynnikiem dla poziomu cen i możliwości modyfikowania oraz rozszerzania zakresu
ochrony jest jednak faza rynku, w której
znajduje się rynek ubezpieczeń.

 Perspektywa rynku

ubezpieczeń dla ITPOK

Dotychczas jedyną nowoczesną
spalarnią odpadów w Polsce mogła
się pochwalić Warszawa. Mimo, że ryzyko znane jest od lat w krajach Europy
Zachodniej, polski rynek ubezpieczeń
dopiero od 2015 r. uczy się w praktyce
specyfiki działalności instalacji termicznego przekształcania odpadów, co jest
związane z uruchomieniem kolejnych
instalacji. Ceny i podaż ubezpieczeń
ITPOK w najbliższych latach ukształtuje koniunktura światowego i polskiego
rynku ubezpieczeń ze spodziewanym
wzrostem stawek od początku 2016 r.
W perspektywie kilku kolejnych lat na
wycenę ryzyk eksploatacyjnych ITPOK
przez krajowych ubezpieczycieli i ich
elastyczność negocjacyjną niewątpliwy
wpływ będą miały przebiegi szkodowe
rodzimych instalacji uruchamianych od
końca 2015 r. i w 2016 r. (Konin, Białystok, Kraków, Bydgoszczy, Poznań,
Szczecin).

 EIB - profesjonalista
z doświadczeniem
w branży

Wyjątkowy charakter ryzyk występujących w ITPOK wymaga szczególnych rozwiązań ubezpieczeniowych.
EIB to broker ubezpieczeniowy z ponad 20-letnim doświadczeniem, będą-

cy ekspertem w budowaniu i wdrażaniu
specjalistycznych programów ochrony interesów majątkowych. W 2015 r.
aranżowaliśmy ochronę ubezpieczeniową dla 3 nowych instalacji termicznego przekształcania odpadów w Polsce
- w zakresie ubezpieczeń fazy eksploatacji. Doradzamy także w procesach
inwestycyjnych ITPOK, będących aktualnie na etapie planowania budowy.
Jesteśmy autorem programów ubezpieczenia dla największych inwestycji
w Polsce (Elektrownia Opole - budowa
2 bloków 900 MW; Kozienice - blok
1075 MW; Bełchatów - blok 858 MW;
Turów - blok 460 MW) oraz wielu inwestycji z branży OZE.
Zapewniamy naszym Klientom
pełne wsparcie i doradztwo w procesie inwestycyjnym, w tym dokonujemy szacowania kosztów ubezpieczenia inwestycji w okresie realizacji oraz
eksploatacji. Aranżujemy ubezpieczenia, opiniujemy przedstawione polisy
oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Prowadzimy proces likwidacji szkód. Na
rzecz banków przeprowadzamy due
dilligence ubezpieczenia inwestycji oraz
majątku stanowiącego ewentualne zabezpieczenie. Prowadzimy bieżący monitoring realizacji obowiązków ubezpieczeniowych w okresie eksploatacji
i kredytowania inwestycji. Posiadamy
unikalne na polskim rynku doświadczenie w kontraktowaniu usług ubezpieczeniowych w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych.

o
Więcej informacji o EIB:
www.eib.com.pl.
Zapraszam do skorzystania
z naszych doświadczeń
oraz do kontaktu
pod adresem mailowym:
hanna.rudolf@eib.com.pl
lub
energetyka@eib.com.pl
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Obowiązki wytwórcy energii
z odpadów komunalnych

w świetle ustawy Prawo Ochrony Środowiska

W

 Pojęcie spalarni
odpadów

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.), w dalszej
treści: „u. o od.”, spalarnią odpadów jest
zakład lub jego część przeznaczona do
termicznego przekształcania odpadów z
odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące instancje i urządzenia służące lub związane z:
 prowadzeniem procesu termicznego przekształcania odpadów wraz
z oczyszczaniem gazów odlotowych
i wprowadzaniem ich do powietrza,
 kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów,
 przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego
przekształcania,
 magazynowaniem i przetwarzaniem
substancji otrzymanych w wyniku
spalania i oczyszczania gazów odlotowych.
Spalarnia odpadów stanowi instalację w rozumieniu ustawy z dnia
27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232,
ze zm.), w dalszej treści: „p. o. ś”. Wy-

móg stacjonarności wymieniony w art.
3 pkt. 6 p. o. ś. należy interpretować w
ten sposób, że urządzenia służące do
spalania odpadów muszą pozostawać w
jednym miejscu w czasie ich eksploatacji. Kwestii posiadania cechy stacjonarności nie rozstrzyga zatem tylko trwałe
połączenie instalacji z gruntem.

 Pozwolenie emisyjne
Każdy podmiot korzystający ze środowiska, który rozpoczyna eksploatację
danej instalacji, musi przed rozpoczęciem tej działalności uzyskać wymagane
pozwolenie na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii.
Przepis art. 181 ust. 1 p. o. ś. wprowadza dwa rodzaje pozwoleń emisyjnych: tzw. pozwolenia sektorowe (na
emisję określonych rodzajów substancji) oraz pozwolenia zintegrowane. Charakterystycznym atrybutem pozwolenia
zintegrowanego jest objęcie jednym aktem administracyjnym wszystkich emisji
kierowanych do środowiska. Obejmuje ono całość oddziaływań na środowisko i czyni zbędnym uzyskanie pozwoleń
sektorowych.
Art. 201 ust. 1 p. o. ś. nakłada obowiązek posiadania pozwolenia zintegro-

wanego w przypadku instalacji najpoważniej oddziaływujących na środowisko, tj.
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości. Stopień oddziaływania nie jest w tym
przypadku ustalany indywidualnie, ale został określony w drodze aktu powszechnie obowiązującego. W odniesieniu do
konkretnej instalacji ma zatem znaczenie,
czy posiada ona parametry wymienione w rozporządzeniu wykonawczym. Dla
podmiotów prowadzących wymienioną
w nim działalność nie istnieje możliwość
uzyskania aktu administracyjnego, który
mógłby zastąpić pozwolenie zintegrowane. W świetle obecnie obowiązującego
rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 27.08.2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.
1169), wytwórca energii z odpadów komunalnych musi uzyskać pozwolenie zintegrowane zawsze, gdy spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:
 spalarnia dysponuje nominalną mocą nie mniejszą niż 50 MW (ust. 1
pkt. 1 załącznika do rozporządzenia),
 spalarnia posiada zdolność przetwarzania odpadów na poziomie ponad
3 tony na godzinę (ust. 5 pkt. 2 lit. b
załącznika do rozporządzenia).
Prowadzenie działalności bez wy-

Elektroenergetyka

ytwarzanie energii z odpadów komunalnych jest działalnością podlegającą
rygorystycznym wymogom przewidzianym przez przepisy ustawy z dnia 27.04.2001 r.
- Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.), znowelizowanej
w wyniku transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/UE z dnia
24.11.2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (Dz. U. UE z 2010 r., Nr 334, poz. 17).
Niniejsze opracowanie przedstawia te wymogi.
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Rys. 1. Zmiana pozwolenia zintegrowanego po publikacji konkluzji BAT
w trybie art. 215 p. o. ś., Źródło: opracowanie własne na podstawie Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Dz. U. z 2014 r., poz. 1546
Standardy emisyjne w mg/m3
(dla dioksyn i furanów w ng/m3)
przy zawartości 11% tlenu w gazach odlotowych
średnie
średnie trzydziestominutowe (100%/97%)
dobowe
10
30
10

Nazwa substancji
pył
substancje organiczne w postaci gazów i par
wyrażone jako całkowity węgiel organiczny
chlorowodór
fluorowodór
dwutlenek siarki
tlenek węgla
tlenki azotu (dla istniejących instalacji i
urządzeń o zdolności przetwarzania do 6 Mg
odpadów spalanych/godzinę
tlenki azotu (dla istniejących instalacji i
urządzeń o zdolności przetwarzania do 6 Mg
odpadów spalanych/godzinę
metale ciężkie i ich związki wyrażone jako
metal
kadm + tal
rtęć
antymon + arsen + ołów + chrom + kobalt +
miedź + mangan + nikiel + wanad
dioksyny i furany

10
10
1
50
50

20
60
4
200
100

10
10
2
50
150

200

400

200

400

-

-

średnie z próby o czasie trwania od 30 minut do 8 godzin

syjnych tak długo, aż pozwolenie pozostaje w obrocie prawnym.
W pierwszej kolejności należy wskazać, że zmiana pozwolenia zintegrowanego jawi się w tym przypadku jako dopuszczalna na gruncie art. 155 k. p. a.,
za zgodą strony i bez przeprowadzenia
postępowania z udziałem społeczeństwa
(argument z art. 218 p. o. ś.).
W razie braku stosownego wniosku,
organ administracji dysponuje instrumentem umożliwiającym zainicjowanie
postępowania administracyjnego z urzędu w celu cofnięcia lub zmiany pozwolenia, jeżeli:
 eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia, innych przepisów ustawy
lub ustawy o odpadach (art. 195 ust.
1 pkt. 1 p. o. ś.),
 przepisy dotyczące ochrony środowiska zmieniły się w stopniu
uniemożliwiającym emisję lub korzystanie ze środowiska na warunkach określonych w pozwoleniu (art.
195 ust. 1 pkt. 2 p. o. ś.),
Tryb z art. 195 ust. 1 pkt. 1 p. o. ś.
ma charakter sankcyjny (znajduje zastosowanie tylko w przypadku negatywnej

0,05
0,05
0,5
średnie z próby o czasie trwania od 6 do 8 godzin

oceny postępowania podmiotu prowadzącego instalację). Z kolei art. 195 ust.
1 pkt. 2 p. o. ś. jest wyrazem nadrzędności interesu społecznego nad interesem
indywidualnym (uzyskanie zgodności
pozwolenia z nowym stanem prawnym).
Wadą rozwiązania przewidzianego w art.
195 ust. 1 pkt. 2 jest brak ustawowego zakreślenia organowi terminu, w którym może on zastosować ten instrument
(może cofnąć lub zmienić ostateczny
akt administracyjny w każdym czasie).

 Nowe rozporządzenie
w sprawie wymagań
dotyczących procesu
termicznego

Wytwarzanie energii z odpadów
komunalnych musi spełniać określone
normy techniczne. Zgodnie z brzmieniem nowego rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 21.01.2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania
odpadów oraz sposobów postępowania
z odpadami powstałymi w wyniku tego
procesu (Dz. U. z 2016 r., poz. 108), na
podmiocie zarządzającym spalarnią od-

padów spoczywają obowiązki związane
z utrzymywaniem temperatury gazów
powstających w trakcie spalania, przez
co najmniej 2 sekundy, na poziomie nie
niższym niż:
 1100°C - dla odpadów niebezpiecznych zawierających powyżej 1%
związków chlorowcoorganicznych,
 850°C - dla pozostałych odpadów.

 Przeglądy ekologiczne
Nie można również wykluczyć sytuacji, w której wytwórca energii z odpadów komunalnych, pomimo zachowania
wszelkich norm i obowiązków dotyczących instalacji, może dopuścić się negatywnego oddziaływania na środowisko.
W razie stwierdzenia tego rodzaju okoliczności, właściwy organ ochrony środowiska może w drodze decyzji zobowiązać prowadzący instalację podmiot
korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego (art. 237 p. o. ś.).
Nałożenie obowiązku sporządzenia
przeglądu ekologicznego i przedłożenia
go organowi ma zawsze charakter decyzji uznaniowej, dlatego też organ obowiązany jest do dokonania wszechstronnej
analizy okoliczności sprawy. Przegląd
ekologiczny jest bowiem opinią o charakterze specjalistycznym i generuje dla
prowadzącego instalację wysokie koszty
jego sporządzenia.

 Wnioski
Dyrektywa 2010/75/UE eksponuje
pozycję konkluzji BAT w systemie ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami
przemysłowymi. Od momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, konkluzja BAT będzie stanowić podstawę
wydawanych pozwoleń zintegrowanych
dla obiektów energetycznego spalania.
Wobec powyższego, wytwórcy energii z
odpadów komunalnych zostaną w przeciągu najbliższych kilku lat obowiązani
do zapewnienia najbardziej efektywnego i zaawansowanego sposobu prowadzenia działalności.
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Tab. 1. Standardy emisyjne dla instalacji i urządzeń spalania odpadów
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PGE Dystrybucja S.A.

PGED: Łódzkie inwestycje w sieć

D

o 2020 r. spółka PGE Dystrybucja zainwestuje około 8 mld zł w zwiększanie
bezpieczeństwa i pewności dostaw prądu do odbiorców, w tym znaczącą część
w województwie łódzkim. W 2016 r. spółka planuje rozwijać i modernizować sieć
dystrybucyjną w celu dalszej poprawy parametrów dostaw energii i ograniczenia strat
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Strategia biznesowa firmy przewiduje, że w latach 2014-2020 zainwestuje
około 1,5-1,7 mld zł rocznie. Prawie 60%
z planowanych nakładów zostanie przeznaczonych na modernizację infrastruktury, a około 40% na inwestycje rozwojowe,
w tym przyłączanie nowych obiektów.
W 2015 r. plany inwestycyjne zostały
w pełni zrealizowane. Podobnie ma być
także w tym roku. Efektem nakładów inwestycyjnych zaplanowanych na najbliższe lata jest obniżenie wskaźnika SAIDI
aż o połowę do 2020 r. w porównaniu
z 2013 r. - a tym samym zwiększenie o
50% niezawodności sieci.

 Wyzwania inwestycyjne i
rozwojowe

Nowoczesna technicznie sieć dystrybucyjna to najlepsza droga do zwiększenia stabilności dostaw energii elektrycznej oraz zainteresowania potencjalnych
inwestorów. To również podstawa do
uzyskania stanu sieci, który sprosta nadchodzącym wyzwaniom dla operatorów
systemów dystrybucyjnych, jak np. odpowiedniego poziomu wskaźników dla taryfy
jakościowej. Na przykładzie łódzkich oddziałów PGE Dystrybucja widać, że dążenie do tych celów odbywa się poprzez:
 efektywną bieżącą eksploatację
majątku sieciowego, w tym prowadzenie prac w technologii prac pod
napięciem,
 konsekwentną modernizację i odtwarzanie elementów wyeksploatowanych,

 wdrażanie nowych technologii bu-

dowy sieci, uodparniających je na
wpływy środowiskowe (sieci izolowane, kablowanie odcinków napowietrznych),
 budowę nowych powiązań liniowych
i stacji zasilających zwiększających
pewność i jakość zasilania,
 montaż w rozległych sieciach napowietrznych i rozproszonych stacjach
transformatorowych aparatury łączeniowej sterowanej zdalnie,
 maksymalną koordynację planowanych prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych.

 Nowa jakość dystrybucji
prądu

Łódzkie oddziały PGE Dystrybucja
tylko w 2015 r. przeznaczyły na inwestycje ponad 300 mln zł. Znaczna ich
część związana jest z inwestycjami w
sieci 110 kV, do których zaliczają się modernizacje stacji 220/110 kV Kopalnia i
stacji 110/15 kV Huta Zawadzka (realizacja ma zakończyć się w 2016 r.), inwestycje o charakterze przyłączeniowym na
kwotę 25 mln zł i liniowym na kwotę 22

mln zł, wśród których znajduje się m.in.
przebudowa siedmiu linii 110 kV do pracy w temperaturze +80°C oraz wymiana
przewodu odgromowego na przewód
skojarzony ze światłowodem typu OPGW
na pięciu liniach 110 kV.
Na lata 2016-2020 zaplanowano
wiele inwestycji elektroenergetycznych
realizowanych w celu doskonalenia infrastruktury w centrum Łodzi. Rozbudowana i zmodernizowana zostanie stacja
energetyczna 110/15/6 kV RPZ Śródmieście, wybudowane będą dwie nowe
linie kablowe 110 kV: linia relacji RPZ
Śródmieście - RPZ Łąkowa i linia relacji
RPZ Śródmieście - RPZ Drewnowska
oraz zmodernizowane i przebudowane
sieci średnich i niskich napięć. Realizacja nowych połączeń stacji Śródmieście
ze stacjami Łąkowa i Drewnowska podniesie bezpieczeństwo zasilania centrum
Łodzi poprzez zapewnienie dodatkowych
dwóch niezależnych źródeł zasilania dla
stacji Śródmieście (sieć w Łodzi pracuje
w układzie pierścieniowym, umożliwiającym wielostronne zasilanie, co zwiększa
poziom pewności zasilania odbiorców).
Ważną dla Łodzi inwestycją była także
budowa stacji 110/15/6kV RPZ Polesie,
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 Najważniejsza jest jakość
infrastruktury

W ostatnich latach Oddział Łódź-Miasto realizował projekt poprawy jakości infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej w regionie, składający się z dwóch
rodzajów prac: modernizacji sieci elektroenergetycznej i budowy nowych odcinków sieci niskiego napięcia. Efekty to
m.in. 250 nowych ekologicznych transformatorów i 45 km zmodernizowanej
sieci energetycznej zasilającej dziś ponad 48 tys. osób.
Projekt był dużym przedsięwzięciem
logistycznym. Wymiana 250 transformatorów wiązała się z wieloma utrudnieniami wynikającymi m.in. z faktu, że w
niektórych miejscach stacje transformatorowe ulokowane są na terenie ciasnej
zabudowy. Z tego względu użyto wyjątkowego, jak na taką inwestycję, sposobu
montowania urządzeń.
- W wielu przypadkach musieliśmy
zrezygnować z użycia dźwigów, które
niejednokrotnie nie mogłyby dojechać
w pobliże stacji transformatorowych, na
rzecz specjalnych łożyskowanych kółek
montowanych przy transformatorach.
Dzięki nim urządzenia mogły dosłownie
wjechać do stacji - mówi Andrzej Iżycki,
kierownik projektu. Zaznacza, że jedno
takie urządzenie waży - w zależności od
mocy - od 1,2 tony do 2,2 tony.
Czynnikiem chłodzącym użytym w
nowych transformatorach jest całkowicie biodegradowalny płyn o parametrach
technicznych zbliżonych do oleju mineralnego, uzyskiwany z wyselekcjonowa-

nych ziaren słonecznika. Co daje takie
rozwiązanie?
- W przypadku rozszczelnienia transformatora, o ile wycieka z niego tradycyjny olej mineralny, mamy do czynienia z
dużym zagrożeniem i dla ludzi, i dla środowiska. Jeśli zdarzy się awaria nowego
transformatora, wycieknie z niego olej,
który rozkłada się w na czynniki nieszkodliwe dla środowiska w ciągu jednego
miesiąca - podkreśla Iżycki.
Co więcej, olej biodegradowalny, który zastosowano w nowych transformatorach jest też trudnopalny. W porównaniu
z tradycyjnymi olejami mineralnymi, tworzonymi na bazie ropy naftowej, których
temperatura zapłonu wynosi ok. 145°C,
w przypadku oleju biodegradowalnego
wzrasta ona aż do 360°C.
Celem inwestycji było zwiększenie o
około 50% ogólnej mocy wymienionych
transformatorów, poprawa parametrów
jakościowych dystrybucji energii elektrycznej oraz stworzenie warunków do
przyłączenia nowych odbiorców. Istotnym wskaźnikiem nowych transformatorów jest ich wydajność. W porównaniu
z poprzednimi urządzeniami są efektywniejsze w działaniu, co pozwala m.in. na
mniejsze straty dystrybucji energii elektrycznej. I choć ograniczenie wskaźnika strat energii dzięki wymianie transformatorów nie przełoży się od razu na
niższe rachunki za prąd, to mieszkańcy
regionu zyskają pewność i bezpieczeństwo zasilania.
- Istotnymi cechami nowych transformatorów są wydajność i efektywność w działaniu. Dzięki temu poprawi
się pewność i bezpieczeństwo zasilania
dla mieszkańców regionu, a ograniczone zostanie ryzyko przerw w zasilaniu mówi Andrzej Iżycki.
Projekt, realizowany z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego, przeprowadzony został na terenie czterech powiatów. Powiat miasto
Łódź zyskał 150 nowych transformatorów, powiat pabianicki - 59 transformatorów, łódzki wschodni - 5, a zgierski - 31.
Łącznie PGE Dystrybucja pozyskała
z Unii Europejskiej 76 mln zł, w ramach
unijnej perspektywy 2007-2013. Oprócz

inwestycji w oddziale łódzkim, wykorzystano je w oddziałach warszawskim, lubelskim i zamojskim, wymieniając w sumie ponad 6,5 tys. transformatorów. W
tym roku spółka będzie się ubiegała o nowe dotacje na rozbudowę i modernizację
sieci z puli środków na lata 2014-2020.

 Stabilność kluczowa dla
inwestorów

Dzięki inwestycjom w regionie wzrasta nie tylko sprawność oraz jakość
obsługi klientów, poprawia się stan
techniczny linii, czy zmniejsza ryzyko powstawania przerw w zasilaniu, ale rozszerzają się również możliwości przyłączania
nowych odbiorców do sieci. W ostatnich
latach do sieci elektroenergetycznej PGE
Dystrybucja przyłączono wielu inwestorów o wysokim zapotrzebowaniu na moc,
wymagających dużej stabilności dostaw
energii elektrycznej o prawidłowych parametrach technicznych. W oddziałach
Łódź-Miasto i Łódź-Teren dokonano przyłączeń o łącznej mocy przyłączeniowej
blisko 170 MW. Wśród przyłączonych
inwestorów znaleźli się m.in.: Orange,
Gillette, IKEA, BSH, UNLIMIT i Ceramika
Paradyż. Warunki przyłączenia do sieci
o łącznej mocy przyłączeniowej ok. 130
MW wydano już także trzem innym firmom w regionie.

 Gwarancja

bezpieczeństwa dostaw

PGE Dystrybucja to największy Operator Sieci Dystrybucyjnej w Polsce pod
względem obszaru działalności. Spółka
dostarcza energię do ponad 5,2 mln odbiorców. Priorytetem firmy jest zagwarantowanie im bezpieczeństwa i stabilności dostaw. Kluczowe dla spółki jest
również zapewnienie bezpieczeństwa jej
pracownikom.
Dynamikę i skalę prac realizowanych
przez spółkę PGE Dystrybucja obrazują
nakłady inwestycyjne poniesione w ostatnich dwóch latach. W ub. r. spółka przeznaczyła na prace zwiększające możliwości dystrybucji energii ponad 1,5 mld zł.

o
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oddanej do użytku w grudniu 2015 r. Likwidacja eksploatowanej przez 57 lat
łódzkiej elektrociepłowni EC-2 spowodowała wyłączenie z eksploatacji rozdzielni
110 kV, 15 kV i 6 kV, dzierżawionych oraz
wykorzystywanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto do dystrybucji energii elektrycznej. Nowa stacja
była konieczna, by zapewnić dostawę
energii elektrycznej dotychczasowym
odbiorcom, zwiększyć bezpieczeństwo
energetyczne oraz zapewnić możliwość
przyłączania nowych klientów.
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Tomasz Strzałkowski, Doradca Podatkowy, Kancelaria Chałas i Wspólnicy

ODSZKODOWANIE
ZA NIELEGALNY POBÓR ENERGII

S

pór o opodatkowanie VAT odszkodowania
otrzymanego przez zakład energetyczny za
nielegalny pobór energii jest w historii polskiego
prawa podatkowego wyjątkowo burzliwy. Przez
wiele lat organy podatkowe stały na stanowisku, że
nie ma znaczenia, czy do przeniesienia własności
energii doszło w sposób legalny, czy też nielegalny,
lecz ważne jest, że zakład energetyczny otrzymał
za to wynagrodzenie. Jeżeli wynagrodzenie za
nielegalny pobór energii zostało z góry określone
w taryfie to stanowi podlegające opodatkowaniu
VAT wynagrodzenie za dostawę towarów. Stanowisko
to zaczęło stopniowo się zmieniać pod wpływem
korzystnych dla podatników rozstrzygnięć Naczelnego
Sądu Administracyjnego. I kiedy wydawało się, iż spór
został już ostatecznie rozstrzygnięty fiskus pokazuje, że
nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
 Konsekwencje

nielegalnego poboru
energii

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z
2012 r. poz. 1059) przez nielegalny pobór energii rozumie się pobieranie paliw
lub energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem

układu pomiarowo-rozliczeniowego lub
poprzez ingerencję w ten układ, mającą
wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiaroworozliczeniowy. O nielegalnym pobieraniu
energii elektrycznej może świadczyć np.
uszkodzenie lub brak plomb legalizacyjnych na liczniku, uszkodzenie lub brak
plomb dostawcy na układzie pomiaroworozliczeniowym, zabezpieczeniu prze-
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”

przez przedsiębiorstwo należności. Jeżeli odbiorca kwestionuje należność wówczas przedsiębiorstwo energetyczne jest
uprawnione do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, co wiąże
się z koniecznością wszczęcia postępowania sądowego.
Tryby naprawienia szkody określone
w powołanym wyżej przepisie mają charakter odszkodowawczy, o czym świadczy ich rekompensacyjny charakter, wynikający z poniesionej straty. Różnica
między nimi polega jedynie na tym, że
ustalenie opłaty na podstawie obowiązującej taryfy umożliwia jej uzyskanie bez
konieczności wszczynania postępowania sądowego.
Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2009 r. (sygn.
akt III CZP 107/09), w której czytamy, że
„opłata za nielegalnie pobraną energię
w rozumieniu Prawa energetycznego
ma charakter cywilnoprawny i odszkodowawczy za delikt, który w rozumieniu prawa karnego stanowi czyn zabroniony.”
Pomimo, że obydwie opłaty mają
charakter odszkodowawczy resort finansów przez wiele lat stał na stanowisku, że gdy opłaty za nielegalny pobór
są dochodzone w for(…) nielegalny
mie odszkodowania to
nie stanowią czynności
pobór energii nie
podlegających opodatjest czynnością,
kowaniu podatkiem od
która może zostać
towarów i usług. Natozakwalifikowana jako
miast jeżeli opłaty zoodpłatna dostawa
stały z góry określone
towarów, a zatem
w taryfie, to stanowią
jako czynność
wynagrodzenie za dopodlegająca
stawę towarów i podopodatkowaniu
legają opodatkowaniu
VAT. Swoje stanowisko
organy podatkowe uzasadniały tezą, iż
zarówno w przypadku nabycia energii,
jak również w przypadku jej nielegalnego poboru dochodzi do przeniesienia
władztwa ekonomicznego nad rzeczą,
a więc dochodzi do dostawy towarów
w rozumieniu VAT. Zużycie energii przez
podmiot dokonujący jej kradzieży miało
decydować o rozporządzaniu towarem
jak właściciel. To prowadziło organy po-

datkowe do wniosku, że kwota stanowiąca wartość zużytej energii ustalona
według cennika stanowi wynagrodzenie
za dostawę towarów i podlega opodatkowaniu VAT.

 Czy w wyniku kradzieży
dochodzi do dostawy
towarów?

Wykładnia dokonana przez organy
podatkowe jakoby w wyniku nielegalnego poboru energii mogło dojść do dostawy towaru jest dokonana z rażącym
naruszeniem przepisów ustawy VAT.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami
jak właściciel. Przeniesienie prawa jest
czynnością prawną, do której dochodzi
wskutek oświadczenia woli rozporządzającego tym prawem. Do przeniesienia prawa do rozporządzania rzeczą jak
właściciel konieczny jest więc ujawniony,
uzewnętrzniony zamiar wywołania skutku prawnego w postaci przeniesienia tego prawa. Tymczasem w przypadku nielegalnego poboru energii nie może być
mowy o rozporządzeniu prawem przez
dostawcę energii, gdyż nie składa on
oświadczenia woli z zamiarem przeniesienia prawa, którym dysponuje. Przeciwnie, zamiarem dostawcy energii jest
uniemożliwienie poboru energii w sposób
nielegalny i wyrządzający mu szkodę.
Skutkiem nielegalnego, czyli dokonanego bez zgody dysponenta, pobierania energii, nie jest więc uzyskanie przez
sprawcę uprawnienia do rozporządzania
towarami jak właściciel, a tym samym
tego rodzaju delikt nie może być uznany za zdarzenie powodujące przeniesienie praw pomiędzy poszkodowanym a
sprawcą pobierającym nielegalnie energię, gdyż nie wynika ono z kontraktu zawartego pomiędzy stronami, lecz z czynu
niedozwolonego (deliktu). Nielegalny pobór energii od początku jest czynnością
nieopartą na tytule prawnym, niezależną
od dostawcy, przez niego niepożądaną
i bezumowną.
W przypadku tego rodzaju deliktu nie można również mówić o wyna-
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licznikowym albo wykonanie „wcinki” w
instalację przelicznikową.
W przypadku nielegalnego poboru
energii, zawiązuje się między dostawcą, a
odbiorcą stosunek zobowiązaniowy, który
po stronie dostawcy powoduje powstanie
roszczenia o wyrównanie szkody. W przypadku ujawnienia zjawiska nielegalnego
pobrania energii przedsiębiorstwo energetyczne ma do wyboru dwie możliwości:
pobranie opłaty w wysokości określonej
w taryfach za nielegalnie pobraną energię albo dochodzenie odszkodowania na
zasadach ogólnych.
Przedsiębiorstwo pobiera opłaty jeżeli odbiorca nie kwestionuje żądanej

13
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grodzeniu z tytułu nielegalnego poboru
energii jako świadczeniu wzajemnym.
Wysokość opłat określa Rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia
2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie energią elektryczną
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1200). Za pobieranie energii w sposób nielegalny taryfa przewiduje opłatę ustaloną w sposób zryczałtowany, a więc niezależny
od ilości faktycznie pobranej nielegalnie energii. Za niedotrzymanie dopuszczalnych poziomów odchyleń napięcia
od napięcia znamionowego oblicza się
bonifikatę. W okresie, w którym nie były dotrzymane parametry jakościowe
energii elektrycznej, a układ pomiaroworozliczeniowy uniemożliwia określenie
ilości energii elektrycznej dostarczonej
odbiorcy, ilość tej energii ustala się na
podstawie poboru energii elektrycznej w
analogicznym okresie rozliczeniowym tego samego dnia tygodnia w poprzednim
tygodniu oraz proporcji liczby godzin, w
których parametry jakościowe energii
elektrycznej nie zostały dotrzymane, do
całkowitej liczby godzin w okresie rozliczeniowym. Opłata ta zatem nie stanowi wynagrodzenia, gdyż podobnie
jak kara za bezumowne korzystanie z
cudzej rzeczy, nie stanowi ekwiwalentu
za otrzymane świadczenie.
O dostawie towarów i usług
za wynagrodzeniem można bowiem mówić jedynie w sytuacji,
gdy istnieje ścisły związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością
otrzymanego wynagrodzenia oparty o
relacje cywilnoprawne pomiędzy podmiotami i wynagrodzenie to może być
wyrażone w pieniądzu. Związek, o którym mowa musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było
powiedzieć, że płatność następuje za to
świadczenie.
Kradzież towarów czyni podmiot,
który się jej dopuszcza, jedynie ich posiadaczem, a nie właścicielem. Skutkiem kradzieży nie jest uzyskanie przez
sprawcę uprawnienia do rozporządzania towarami jak właściciel. Kradzież
nie może być zatem uznana za zda-

rzenie powodujące przeniesienie praw
z poszkodowanego na sprawcę. Zatem
kradzież sama w sobie nie stanowi zdarzenia podlegającego opodatkowaniu.
W kwestii opodatkowania VAT
czynności kradzieży bardzo wyraźnie wypowiedział się ETS w wyroku
z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie
C-435/03 British American Tobacco International Ltd, Newman Shipping&Agency Company NV w którym czytamy:
„kradzież towarów nie może być traktowana jako dostawa towarów w rozumieniu dyrektywy. (…) Kradzież towarów
czyni podmiot, który się jej dopuszcza,
jedynie ich dzierżycielem. Jej skutkiem
nie jest uzyskanie przez sprawcę uprawnienia do rozporządzania towarami jak
właściciel. A zatem kradzież nie może
być uznana za zdarzenie powodujące
przeniesienie praw pomiędzy poszkodowanym a sprawcą w rozumieniu (…)
dyrektywy.”
W przedmiocie uznania nielegalnego poboru energii za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od
towarów i usług ukształtowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych. Korzystne dla podatników
stanowisko zajął NSA w wyrokach: z 13
marca 2009 r. (sygn. akt I FSK 127/08),
14 października 2009 r. (sygn. akt I
FSK 59/09), 9 grudnia 2009 r. (sygn.
akt I FSK 1384/08), 10 grudnia 2009 r.
(sygn. akt I FSK 1644/09), 6 stycznia
2010 r. (sygn. akt I FSK 1501/08), 28
maja 2010 r. (sygn. akt I FSK 918/09),
6 czerwca 2010 r. (sygn. akt I FSK
616/10) oraz 16 września 2010 r. (sygn.
akt I FSK 1543/09).

 Wnioski
Reasumując powyższe należy
stwierdzić, że nielegalny pobór energii
nie jest czynnością, która może zostać
zakwalifikowana jako odpłatna dostawa
towarów, a zatem jako czynność podlegająca opodatkowaniu. Opłaty za nielegalny pobór energii, niezależnie od trybu
w jakim zostaną dokonane, mają charakter odszkodowania, a nie wynagrodzenia za dokonaną dostawę. Z tego

powodu nie podlegają opodatkowaniu
podatkiem VAT.
Po wielu latach sporów organy podatkowe, pod naporem sądownictwa
administracyjnego, zaczęły częściowo
zmieniać swoje wcześniejsze stanowisko. Przykładem jest indywidualna interpretacja prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej
w Warszawie 25 marca 2011 r. (sygn.
IPPP1-443-1317/10-2/BS), w której potwierdził, że opłaty za nielegalny pobór
energii, niezależnie od trybu w jakim zostanie dokonany ich zwrot, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Niestety stanowisko organów podatkowych w kwestii opodatkowanie VAT
odszkodowania otrzymanego za nielegalny pobór energii wciąż nie jest jednolite. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w
interpretacji indywidualnej z dnia 26 maja 2014 r. (sygn. IPTPP4/443-182/14-2/
OS) potwierdził bowiem, że „w kwestii
opodatkowania podatkiem VAT nie ma
znaczenia, czy do przeniesienia własności energii doszło w sposób legalny, czy
też nielegalny. Zarówno pobór legalny,
jak i nielegalny wywołuje te same skutki.
Niezależnie bowiem od tego, czy energia
zostanie pobrana legalnie czy nielegalnie, odbiorca może rozporządzać energią jak właściciel, a z uwagi na specyfikę
energii jest ona zużywana z chwilą pobrania. Oznacza to, że nielegalny lub niezgodny z umową pobór energii, za który
Spółka pobiera opłaty, stanowi czynność
podlegającą opodatkowaniu podatkiem
VAT, stanowiącą odpłatną dostawę towarów, tak jak pobór legalny.”
Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Dyrektor Izby Skarbowej w
Łodzi, można się zastanawiać, czy w
wydawanych interpretacjach organy
podatkowe biorą pod uwagę stanowisko sądów administracyjnych. Oczywiście wyroki wiążą tylko w indywidualnej sprawie, jednak wnioski z nich
płynące powinny być brane pod uwagę
przy wykładni przepisów dokonywanej
przez organy podatkowe.

o
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Krzysztof Wiński, starszy konsultant, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Nowe zwolnienia od akcyzy
dla energii elektrycznej

Z

dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja przepisów akcyzowych,
która wprowadziła m.in. dwa nowe mechanizmy zwolnienia od akcyzy dla
energii elektrycznej: (i) tzw. „zwolnienie procesowe”, które umożliwia uzyskanie
całkowitego zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej wykorzystywanej do celów
redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, w procesach metalurgicznych lub
w procesach mineralogicznych oraz (ii) zwolnienie dla zakładów energochłonnych,
które jest realizowane przez częściowy zwrot akcyzy zawartej w cenie nabywanej
energii elektrycznej, dokonywany na wniosek zainteresowanego podmiotu.
Z pierwszego z tych zwolnień jest
o wiele trudniej skorzystać z uwagi na
to, że ustawodawca nakłada na zainteresowany podmiot obowiązek posiadania statusu podatnika akcyzy. Taki
status może być konsekwencją przykładowo udzielenia koncesji energetycznej, takiej jak koncesja na obrót
energią elektryczną. Niemniej jednak
podmioty realizujące np. proces metalurgiczny, które zamierzają dokonywać
sprzedaży energii elektrycznej decydują się na uzyskanie takiej koncesji.
Drugie z tych zwolnień jest dedykowane dla podmiotów prowadzących
działalność energochłonną, które spełniają wskazane w ustawie akcyzowej
warunki, tj.:
 wykonują działalność gospodarczą
oznaczoną wymienionymi w treści
ustawy kodami Polskiej Klasyfikacji

Fot. pixabay.com

Odbiorcy – Rynek energii i gazu

wykorzystywanej przez biznes energochłonny
nie bez kłopotów

nr 1(49)/2016

Rys. 1. Przykładowa kalkulacja związana z dwoma mechanizmami zwolnieniowymi

nr IBPP4/4513-124/15/MK), które wydał Minister Finansów w zakresie mechanizmu zwolnienia od akcyzy dla
energii elektrycznej wykorzystywanej
przez zakład energochłonny wynika,
że w kosztach wykorzystanej energii
elektrycznej nie należy uwzględniać
dodatkowych opłat (jak np. opłaty dystrybucyjnej) związanych z nabyciem
energii elektrycznej. Powyższe wydaje
się być niezgodne z przepisami unijnej dyrektywy, na podstawie której został wprowadzony mechanizm i która
wskazuje na rzeczywisty koszt nabycia
energii elektrycznej. Oczywiście brak
możliwości ujęcia dodatkowych opłat
w koszcie wykorzystanej energii będzie powodowało pomniejszenie kwot
zwrotu jakie zainteresowane podmioty
mogłyby uzyskać.
Przykładowo, w ujęciu szerokim
(a więc uwzględniającym również dodatkowe opłaty związane z nabyciem
energii elektrycznej) na podstawie da-

nych historycznych Spółki o przychodzie 60 mln zł, która dokonuje zakupu
20 tys. MWh rocznie na cele prowadzonej działalności i z tego tytułu ponosi koszt w wysokości 5 mln zł rocznie, kwota zwrot wyniosłaby ponad
190 tys. zł (w tab. 1. przedstawiono
poszczególne dane).
Natomiast w przypadku gdy wyłączymy opłaty dodatkowe z kosztu
energii, które przykładowo wynoszą
1 mln zł, kwota zwrot byłaby o prawie
30 tys. zł mniejsza.
Podmiotom, które złożyły wnioski o
interpretację w celu potwierdzenia sposobu obliczania progu energochłonności, w przypadku uzyskania negatywnych interpretacji podatkowych w tym
zakresie, pozostaje prowadzenie dalszego postępowania interpretacyjnego
aż do czasu uzyskania pozytywnego
rozstrzygnięcia (zapewne na etapie
sądowym). Należy jednak podkreślić,
iż przebrnięcie przez całą ścieżkę po-

Tab. 1.
Koszty energii w 2014
Przychody w 2014

5 000 000
60 000 000

Współczynnik akcyzowy

8,33%

Wartość wskaźnika energochłonności

8,33%

Kurs euro w stosunku do złotego z dnia 1 października 2014 (Tabela nr 190/A/
NBP/2014 z dnia 2014-10-01)

4,1792

Łączne zużycie energii elektrycznej (w MWh) w roku podatkowym
Kwota zwracanej częściowo akcyzy (w złotych)

20 000
194 865,15 zł

Odbiorcy – Rynek energii i gazu

Działalności (PKD) - przykładowo
wśród tych kodów znajdują się: (i.)
24.51 - Odlewnictwo żeliwa; (ii.)
24.52 - Odlewnictwo staliwa; (iii.)
24.53 - Odlewnictwo metali lekkich; oraz (iv.) 24.54 - Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi oraz
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej sklasyfikowane,
 prowadzą księgi rachunkowe w
rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 nie korzystają ze zwolnienia od
akcyzy dla energii elektrycznej
na podstawie opisanego powyżej
zwolnienia dla energii zużywanej w
procesach energochłonnych.
Dodatkowo, ustawa określa że zakładem energochłonnym jest podmiot,
u którego udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości pro
dukcji sprzedanej w roku podatkowym,
za który składany jest wniosek o zwrot,
wynosi ponad 3%. Na podstawie tych
danych należy dokonać obliczenia
kwoty częściowego zwrotu akcyzy.
Z pierwszych interpretacji podatkowych (przykładowo interpretacji indywidulnej z dnia 30 grudnia 2015 r.,
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stępowania (a więc w praktyce aż do
wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego) to okres około trzech lat, w
trakcie których podmiot występujący z wnioskiem o zwrot jest zmuszony wskazać organowi podatkowemu
w jaki sposób będzie obliczał kwotę
zwrotu. Co więcej, ten sposób liczenia musi zostać również potwierdzony przez biegłego rewidenta w formie
wydanej opinii.
Alternatywnym sposobem postępowania jest próba bezpośredniej konfrontacji z Ministerstwem Finansów
poprzez przygotowanie odpowiednich
postulatów i ich przedstawienie bezpośrednio na ręce przedstawicieli resortu

REKLAMA

Tab. 2.
Koszty energii w 2014

4 000 000

Przychody w 2014

60 000 000

Współczynnik akcyzowy

6,67%

Wartość wskaźnika energochłonności

6,67%

Kurs euro w stosunku do złotego z dnia 1 października 2014 (Tabela nr 190/A/
NBP/2014 z dnia 2014-10-01)

4,1792

łączne zużycie energii elektrycznej (w MWh) w roku podatkowym

20 000

kwota zwracanej częściowo akcyzy (w złotych)

za pomocą związku/stowarzyszenia.
Podsumowując, wprowadzenie
przedmiotowych zwolnień od akcyzy
dla energii elektrycznej należy ocenić pozytywnie. Warto jednak podjąć
stosowne kroki w celu zabezpiecze-

167 462,24 zł

nia swojej pozycji podatkowej i tym
samym skorzystanie z zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów
rozwiązań w sposób jak najbardziej
efektywny.

o

2016
XV Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna
Państw i Regionów Przygranicznych

Pod Patronatem Honorowym Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego

27-29 czerwca 2016 r. - Szczyrk
Tematyka Forum Energetyków GRE 2016
obejmować będzie zagadnienia z zakresu:
A. Programu strategicznego Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, a w szczególności:
• Zadanie badawcze nr 1 - Opracowanie technologii dla wysokosprawnych
„zero emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych
z wychwytywaniem CO2 (lider prof. T. Chmielniak)
• Zadanie badawcze nr 2 - Opracowanie technologii spalania tlenowego
dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytywaniem CO2 (lider prof. W. Nowak)
• Zadanie badawcze nr 3 - Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw
i energii elektrycznej (lider prof. nzw. Andrzej Strugała)
• Zadanie badawcze nr 4 - Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw
i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych (lider prof. Jan Kiciński),
B. eksploatacji oraz diagnostyki maszyn i urządzeń energetycznych

Patronat Honorowy

Krzysztof Tchórzewski
Minister Energii

Patronat Naukowy

Komitet Problemów
Energetyki PAN

Organizatorzy i Współorganizatorzy

Wydawnictwo „Nowa Energia”
Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Uniwersytet Techniczny
w Ostrawie

Uniwersytet Techniczny
w Odessie

Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych
Katedra Zarządzania Energetyką
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dr Maciej M. Sokołowski, dyrektor FNEZ

Miejsce energetyki

w planowaniu zagospodarowania
przestrzennego polskiego morza

W

Fot. PIXABAY.COM

Paliwa dla energetyki

grudniu 2015 r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
przedstawiło projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rozwoju w sprawie wymaganego zakresu
planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. Głos w tej dyskusji zabrała również
Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ).

W ocenie FNEZ projekt rozporządzenia jest propozycją aktu prawnego, który
w niedalekiej przyszłości może w istotny
sposób przyczynić się do wprowadzenia
ładu planistycznego na obszarze polskich morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. By tak się jednak stało projekt
wymaga wprowadzenia kilku poprawek, które wiążą się przede wszystkim

z wykorzystaniem potencjału energetycznego polskich obszarów morskich.

 OZE a morze
W tak zarysowanych ramach należy
nadmienić, iż projekt wymaga uwzględnienia specyfiki wykorzystywania odnawialnych źródeł na morzu. Proponowane
przez FNEZ rozwiązania szczegółowe

dostosowują projekt do uwarunkowań
rozwoju branży oraz łączą się w pełni
z rozwiązaniami uregulowanymi na poziomie ustawy o obszarach morskich.
Poprawki te przedstawiam w dalszej części niniejszego artykułu.
Problemem wymagającym szerszej
dyskusji i wypracowania rozwiązania jest
kwestia obecnie nieznajdująca swojego unormowania w projekcie rozporzą-

dzenia, tj. przepisy kolizyjne związane
z funkcjami podstawowymi i funkcjami dopuszczalnymi dla poszczególnych
akwenów. Dotyczy to sytuacji wyboru
kilku funkcji podstawowych i dopuszczalnych oraz ich wzajemnych realizacji
w ramach danego akwenu. Wybór pewnych funkcji kolidować może z pozostałymi funkcjami.
Z doświadczenia FNEZ, opartego
na realizacji licznych projektów inwestycyjnych wynika, iż konfliktogennym
może być zestawianie ze sobą takich
pól aktywności gospodarczej, jak pozyskiwanie energii odnawialnej i poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz
wydobywanie kopalin ze złóż w ramach
jednego obszaru terytorialnego. W wielu
sytuacjach prowadzący lub chcący prowadzić aktywność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, złóż kopalin
i wydobywania tych kopalin w sposób
nieuprawniony lub niczym nieuzasadniony, podejmowali działania mające wykluczyć możliwość generowania energii ze
źródeł odnawialnych na obszarze prowadzonej lub zamierzonej aktywności
tych podmiotów.
Z uwagi na te okoliczności, zasadnym jest wypracowanie metody rozwiązywania tego typu konfliktów. Bazując na
naszym doświadczeniu, FNEZ proponuje by postanowienia właściwych planów
determinujące funkcje danego akwenu
miały charakter otwarty dla różnych rodzajów aktywności, tj. nie wprowadzały
ograniczeń w przypadku wyboru jednej
z nich, tak żeby umożliwić praktyczną
realizację innych funkcji przewidzianych
dla danego akwenu (tak podstawowych
i dopuszczalnych).
W razie ewentualnego sporu, zasadnym jest też wypracowanie rozwiązania dookreślającego przedstawioną w art. 37 ust. 3 ustawy w ustawie
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tj. z 2013 r. Dz.U.
poz. 934 ze zm., zwanej dalej: „ustawą
o obszarach morskich”) regułę kolizyjną, zgodnie z którą funkcje podstawowe oznaczają wiodące przeznaczenia
obszaru wydzielonego w planie, którego

pozostałe dopuszczalne funkcje nie mogą zakłócać. W tym przypadku dopuszczalne funkcje obszaru oznaczają możliwe sposoby wykorzystania obszaru,
których współistnienie nie wpłynie negatywnie na zrównoważony rozwój obszaru. Chodzi tu o kwestię wzajemnej relacji wybranych funkcji, przede wszystkim
podstawowej do podstawowej (w przypadku dwóch lub więcej funkcji podstawowych, co jest rozwiązaniem typowym
i ze wszech miar korzystnym w planowaniu przestrzennym). Z uwagi na wyko-

”

W świetle
postanowień
ustawy o obszarach
morskich, istotną
funkcją akwenów
może być
pozyskiwanie energii
odnawialnej

nawczy charakter projektu rozporządzenia, rozwiązanie opisanej kwestii może
jednak wymagać zmiany ustawowej, co
na tym etapie prac sygnalizujemy.

 Zagospodarowanie
przestrzenne
morza w systemie
dokumentów
strategicznych

Z uwagi na to, iż uchwalane na podstawie ustawy o obszarach morskich plany odnoszą się do kwestii związanych
z rozwojem energetyki odnawialnej (art.
37a ust. rozstrzygają o obszarach i warunkach dla jej pozyskiwania): ust. 2 pkt
5 lit. c), zasadnym jest literalne i jednoznaczne włączenie dokumentów mających strategiczne znaczenie dla sektora energetyki do kategorii dokumentów
planistycznych. Chodzi tu o:
 dziesięcioletni plan rozwoju sieci
o zasięgu wspólnotowym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE nr 714/2010 z dnia 13
lipca 2009 r.) w sprawie warunków









dostępu do sieci w odniesieniu do
transgranicznej wymiany energii
elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003,
politykę energetyczną państwa,
o której mowa w art. 13 i nast. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. z 2012 r. Dz.U.
poz. 1059 ze zm., zwanej dalej:
„ustawą - Prawo energetyczne”),
krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
do 2020 r., o którym mowa w art.
126 ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. o odnawialnych źródłach energii
(Dz.U. poz. 478 ze zm., zwanej dale: „ustawą o OZE”),
właściwych ze względów operowania danego przedsiębiorstwa
energetycznego planów rozwoju
w zakresie zaspokojenia obecnego
i przyszłego zapotrzebowania na
paliwa gazowe lub energię, o których mowa w art. 16 ustawy - Prawo energetyczne,
właściwych ze względów terytorialnych założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe, o których mowa
w art. 19 ustawy - Prawo energetyczne oraz planów zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub
jej części, o których mowa w art.
20 ustawy - Prawo energetyczne.

Dokumenty te koordynują działania na poziomie UE w odniesieniu do
energetyki, jak również warunkują rozwój energetyki, w tym energetyki odnawialnej, na poziomie całego kraju i na
poziomie lokalnym - w tym ostatnim zakresie właściwymi dokumentami będą
oczywiście te uchwalone dla obszarów
lądowych, przyległych do obszaru objętego danym planem. Wpływ wymienionych dokumentów na sporządzanie
i rozstrzygnięcia planów uchwalanych,
na podstawie ustawy o obszarach morskich, jest ewidentny. Uwarunkowania te
sprawiają, iż zasadnym jest rozważenie
kwestii włączenia ww. dokumentów do
katalogu materiałów planistycznych ure-
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gulowanych w projekcie rozporządzenia
w § 3 ust. 1.

 Poszerzenie

Paliwa dla energetyki

katalogu materiałów
planistycznych o OZE

W § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia
ustalono katalog materiałów planistycznych. Wśród nich znaleźć można m.in.:
analizy, studia, koncepcje, programy oraz
inne dokumenty, opracowania i mapy
sporządzone dla potrzeb planu, opracowania, analizy, prognozy, przyjęte studia
i decyzje wydane przez właściwe organy
dla przyległego terenu lądowego, plany
zagospodarowania przestrzennego województw, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów lądowych
przyległych do obszaru objętego planem,
czy też opracowania przedstawiające
dotychczasowe użytkowanie akwenów
oraz obszarów przyległych.
W tym kontekście przywołać należy art. 37a ust. 2 pkt 5 lit. c ustawy
o obszarach morskich. Zgodnie z nim
plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej rozstrzygają o obszarach i warunkach pozyskiwania energii odnawialnej. Podjęcie i wykonywanie działalności
gospodarczej, w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wymaga uzyskania koncesji
na zasadach i warunkach określonych
w ustawie - Prawo energetyczne, o czym
przesądza się w art. 3 ustawy OZE. Tym
samym, z uwagi na bezpośrednie odwołanie się ustawodawcy do kwestii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
zasadnym jest literalne zakwalifikowanie właściwych koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej jako materiałów
planistycznych.
Koncesje zawierają informacje mogące mieć znaczenie dla planu. Dotyczy to m.in. warunków wykonywania
działalności oraz okresu jej trwania, czy
też istotnych z punktu widzenia podejścia ekosystemowego, o którym mowa

w art. 37b ustawy o obszarach morskich,
kwestii związanych z zabezpieczeniem
ochrony środowiska w trakcie oraz po
zaprzestaniu koncesjonowanej działalności. Okoliczności te wyraźnie wskazują na zasadność dokonania w projekcie
tego typu zmiany.
Podobnie w projekcie rozporządzenia
odnotować należy brak bezpośredniego
odwołania się do opracowań przedstawiających dotychczasowe użytkowanie
akwenów oraz obszarów przyległych,
dotyczących w szczególności pozyskiwania energii odnawialnej. W ustawie
o obszarach morskich w sposób literalny
i jednoznaczny rozstrzyga się, iż plany
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza teryto-

”

(…)
ogólnoeuropejską
tendencją jest
odwracanie się
rządzących w
kierunku morza,
celem wykorzystania
jego energetycznego
potencjału

rialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej
mają istotny wpływ na funkcjonowanie
sektora energetyki odnawialnej, rozstrzygając o obszarach i warunkach pozyskiwania energii odnawialnej (art. 37a
ust. 2 pkt. 5 lit. c ustawy o obszarach
morskich).
Niedopuszczalnym jest zatem brak
wymienienia opracowań dotyczących
użytkowania akwenów i obszarów przyległych związanych z pozyskiwaniem
energii odnawialnej. Przeczy to także
przywołanemu już podejściu ekosystemowemu. Zgodnie z art. 37b polega ono
m.in. na wzięciu pod uwagę wsparcia
„zrównoważonego rozwoju w sektorze
morskim z uwzględnieniem aspektów
gospodarczych, społecznych i środowiskowych, w tym poprawy stanu środowiska i odporności na zmiany klimatu”.
Odnawialne źródła energii są ele-

mentarnym komponentem zrównoważonego rozwoju oraz wymienionej w ustawie o obszarach morskich „odporności
na zmiany klimatu”. Potwierdzają to liczne strategiczne dokumenty oraz akty
prawa Unii Europejskiej, np. zgodnie
z postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii odnawialnej
zmieniająca i w następstwie uchylająca
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/
WE „kontrola zużycia energii w Europie
oraz zwiększone stosowanie energii ze
źródeł odnawialnych wraz z oszczędnością energii i zwiększoną efektywnością energetyczną stanowią istotne
elementy pakietu środków koniecznych
do redukcji emisji gazów cieplarnianych
i spełnienia postanowień Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu, a także do wywiązania się
z innych wspólnotowych i międzynarodowych zobowiązań w zakresie redukcji
emisji gazów cieplarnianych, wykraczających poza rok 2012”.

 Uwzględnienie

prac rozwojowych
jako materiałów
planistycznych

Oprócz przedstawionych powyżej
koncesji, kategoria badań naukowych
powinna zostać poszerzona o dotyczące dotychczasowego użytkowania
akwenów oraz obszarów przyległych
prace rozwojowe (§ 3 ust. 1 pkt. 8 projektu rozporządzenia). Zgodnie z art. 2
pkt. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o finansowaniu nauki (tj. z 2014 r. Dz.U.
poz. 1620 ze zm.), prace rozwojowe to
„nabywanie, łączenie, kształtowanie
i wykorzystywanie dostępnej aktualnie
wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do
planowania produkcji oraz tworzenia
i projektowania nowych, zmienionych
lub ulepszonych produktów, procesów
i usług” z pewnym wyłączeniem1.
Prace rozwojowe uzupełniają zatem

prowadzone badania naukowe. Nie można wykluczyć, iż wyniki prowadzonych
prac rozwojowych w zakresie użytkowania akwenów i obszarów przyległych
będą pomocnym materiałem planistycznym, umożliwiającym właściwe sporządzenie odpowiedniego planu. Sama kategoria „prac rozwojowych” jest na tyle
istotną iż nie można jej pominąć odwołując się jedynie do prac naukowych,
o czym świadczy chociażby łączne traktowanie jej przez ustawodawcę na gruncie ww. już ustawy o finansowaniu nauki
(np. w art. 2 ust. 5 tej ustawy definiuje
się pojęcie „badań naukowych lub prac
rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa”).

 Ujednolicenie siatki
pojęciowej

W rozporządzeniu zgodnie z nomenklaturą przyjętą w ustawie o obszarach
morskich używa się pojęcia „pozyskiwanie energii odnawialnej” stosownie
do art. 37a ust. 2 pkt. 5 lit c ustawy o obszarach morskich. W proponowanym
brzmieniu § 2 pkt. 7 lit. c projektu rozporządzenia, pojęcie to w kontekście infrastruktury technicznej (§ 2 pkt. 7 projektu
rozporządzenia) dookreśla się zwrotem
związanym z przesyłem energii („pozyskiwaniu i przesyłowi energii”).
Przesył energii nie jest jedyną aktywnością związaną z pozyskiwaniem energii.
Z pojęciem tym związane są rozróżniane na gruncie ustawy - Prawo energetyczne wytwarzanie energii (art. 3 pkt.
45 ustawy - Prawo energetyczne, będące de facto odpowiednikiem wykorzystywanego na gruncie ustawy o obszarach morskich „pozyskiwania”) oraz
dystrybucja energii (art. 3 pkt. 5 ustawy
- Prawo energetyczne). Co więcej, już
samo wykorzystanie zwrotu „przesył”
jest zwrotem nietrafnym. Z uwagi na postanowienia art. 3 pkt. 4 ustawy - Prawo

energetyczne sformułowanie to powinno zostać zastąpione zwrotem „przesyłanie”. W tym kontekście, proponuje
się by oprócz wprowadzenia właściwej
formy językowej „przesyłanie” odwołać
się do pozostałych pojęć związanych
z pozyskiwaniem energii, tj. wytwarzaniem oraz jej dystrybucją.

 Wnioski

Wprowadzenie przedstawionych
uwag pociąga za sobą konieczność
zmiany treści § 6 ust. 2 pkt. 2 projektu
rozporządzenia. Chodzi tu o uwzględnienie wspomnianych funkcji dopuszczalnych obejmujących dla poszczegól-

”

Z doświadczenia
FNEZ, opartego
na realizacji
licznych projektów
inwestycyjnych
wynika, iż
konfliktogennym
może być
zestawianie ze sobą
takich pól aktywności
gospodarczej,
jak pozyskiwanie
energii odnawialnej
i poszukiwanie,
rozpoznawanie
złóż kopalin oraz
wydobywanie kopalin
ze złóż w ramach
jednego obszaru
terytorialnego.

nych akwenów prace rozwojowe oraz
pozyskiwania energii odnawialnej. Brak
jest jakiejkolwiek podstawy na pomijanie ich w treści projektu rozporządzenia. W szczególności dotyczy to kwestii
energetyki odnawialnej.

W świetle postanowień ustawy
o obszarach morskich, istotną funkcją
akwenów może być pozyskiwanie energii odnawialnej. Uwarunkowania te wraz
z przywołaną już argumentacją dotyczącą podejścia ekosystemowego, zrównoważonego rozwoju oraz zmian klimatu
wymagają rozszerzenia wyliczenia zaproponowanego w § 6 ust. 1 pkt. 2 projektu rozporządzenia o te sformułowania.
W podobnym tonie odczytywać
należy dodanie w dotyczącym części
graficznej planu § 7 ust. 2 pkt. 2 nowej jednostki redakcyjnej związanej
z uwzględnianiem w tych ramach oznaczenia „odległości”. Z uwagi na uwarunkowania lokalizacji morskich farm
wiatrowych w planie postuluje się
o zaznaczenie na rysunku orientacyjnym
odległości granic obszaru morskiego objętego planem względem brzegu/wybrzeża. Takie działanie będzie pomocne przy ocenie wielkości ewentualnego
oddziaływania wizualnego turbin wiatrowych instalowanych na danym obszarze morskim.
Reasumując przedstawione powyżej
propozycje, należy podkreślić, iż ogólnoeuropejską tendencją jest odwracanie się rządzących w kierunku morza,
celem wykorzystania jego energetycznego potencjału. Przygotowane przez
Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej rozporządzenie
w pewnym stopniu potwierdza wskazaną
tendencję. Optymalne i najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału energii
polskiego morza wymaga jednak rozszerzenia przeanalizowanego projektu.
Dobrze zaplanowane zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich
jest warunkiem przyszłego dobrego gospodarowania morzem, w tym prowadzenia na nim działalności związanej
z wytwarzaniem energii. Projektujący
rozwiązania prawne nie mogą o tym zapominać. 
o

1) Wyłączenie to dotyczy „prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji
w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności: a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub
ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne
produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony, b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych,
w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna”.
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Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Generacja czystej energii
w Bydgoszczy
B

Fot. ProNatura Sp. z o.o.

Paliwa dla energetyki

ydgoszcz staje się liderem w dziedzinie nowoczesnej gospodarki odpadami
za sprawą nowo wybudowanej ekoelektrociepłowni. Instalacja pracuje
24 h/dobę, przekształcając odpady komunalne w ciepło i prąd dla mieszkańców.

 Zakończenie budowy
ZTPOK

26 listopada 2015 r. odbyła się uroczystość zakończenia budowy Zakładu
Termicznego Przekształcania Odpadów
Komunalnych w Bydgoszczy. Po 787
dniach od wbicia pierwszej łopaty uroczyście przecięto wstęgę, symbolicznie
oddając instalację do użytku.
- 30 września 2013 r. wbijaliśmy łopaty na placu budowy. Minęło 787 dni
i dzisiaj mamy ogromny sukces. Każdy
może go zobaczyć i dotknąć. Podziękowania należą się naszemu wykonawcy,
firmom: Astaldi oraz Termomeccanica
Ecologia, które w sposób profesjonalny
poprowadziły cały proces budowy. Ten
sukces nie byłby możliwy, gdyby nie za-

angażowanie osób oraz instytucji, których spotykaliśmy na swojej drodze. Bez
ich determinacji i profesjonalizmu nie byłoby to możliwe. Wszędzie spotykaliśmy
się z pomocą i życzliwością, za co chciałbym bardzo serdecznie podziękować.
Otwierana instalacja jest najnowocześniejsza w Europie, bezpieczna dla ludzi
i przyjazna dla środowiska. Spotkało nas
wiele nieprawdziwych osądów. Pokazaliśmy jednak wszystkim nieprzekonanym,
że budujemy bezpieczny i ekologiczny
obiekt. Za nami podąża pięć instalacji,
które są na różnym stopniu zaawansowania. Bydgoszcz jest pierwsza. Bądźmy z tego dumni i mówmy, że jesteśmy
liderem w kompleksowej gospodarce odpadami komunalnymi - powiedział Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura.

 Charakterystyka ZTPOK
Zakład Termicznego Przekształcania
Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy
znajduje się na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, na
obrzeżach miasta, z dala od zabudowań
mieszkalnych.
Powierzchnia zabudowy ekoelektrociepłowni wynosi aż 19 tys. m2, a
poszczególne elementy zakładu rozmieszczone są na otoczonej lasem, pięciohektarowej działce.
W zakładzie utylizowane są zmieszane odpady komunalne, palne odpady
wielkogabarytowe oraz odpady z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych. ZTPOK obsługuje Bydgoszcz i
Toruń wraz z okalającymi gminami. Insta-

 Energia z odpadów
Upalne lato w 2015 r. przejdzie do
historii polskiej branży energetycznej.
Ograniczenia w dostawie prądu wywoła-

Uroczystość zakończenia budowy ZTPOK - 26.11.15

ły liczne pytania o jedną z podstawowych
funkcji ZTPOK, czyli produkcji energii.
Natomiast 2016 r. przywitał wszystkich
wyjątkowym mrozem. Styczeń upłynął
pod znakiem nieprzyjemnych opadów
śniegu i niskich temperatur. Tymczasem
ekoelektrociepłownia ProNatury pracuje
pełną parą przez 24 h/dobę, zamieniając
odpady komunalne w energię cieplną,
która ogrzewa bydgoskie mieszkania. Do
połowy stycznia wytworzono w Zakładzie
Termicznego Przekształcania Odpadów
Komunalnych i podano do sieci Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej 36383,447 GJ energii cieplnej. Łączna moc cieplna jaką jest w stanie wygenerować ZTPOK wynosi 27,7
MW/h z jednoczesnym udziałem mocy
generowanej do sieci energetycznej na
poziomie 9,2 MW/h. Ilości te mogą zapewnić ciepłą wodę, ogrzewanie i prąd
elektryczny dla kilkudziesięciu tysięcy
mieszkańców Bydgoszczy. Energia wytworzona w ekoelektrociepłowni należącej do spółki ProNatura przekazywana
jest do sieci KPEC od 8 grudnia 2015
r. Stopniowo podnoszono moc cieplną
od 5 MW/h do 20 MW/h.
Energia cieplna jest przekazywana
do sieci ciepłowniczej poprzez dwa wymienniki ciepła. Wymienniki do podgrzewania wody ciepłowniczej są zasilane
parą z upustów turbiny parowej, która z
kolei zasilana jest parą wytworzoną w kotłach wodno-parowych w wyniku odzysku
ciepła z gazów spalinowych będących
produktem spalania odpadów w paleniskach kotłów. Turbina parowa napędza

generator, a ten wytwarza energię elektryczną. Jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła nazywane jest
kogeneracją, co ma miejsce w ZTPOK.
W kontekście dyskusji o tradycyjnych
metodach produkcji energii elektrycznej
warto zauważyć, iż technologia termoutylizacji (przekształcania odpadów) zastosowana w bydgoskiej ekoelektrociepłowni zakłada pozyskania 54 000 MWh
energii elektrycznej oraz 648 000 GJ
energii cieplnej rocznie. Produkcja uniezależniona jest od zasobów naturalnych,
tj. stanu rzek, poziomu wód gruntowych
itp. oraz surowców naturalnych - ropy
naftowej i węgla. Odbywa się bowiem w
pełni z udziałem najbardziej powszechnego, najtańszego i zarazem najbardziej
uciążliwego do zutylizowania surowca,
tj. odpadów komunalnych.
Odpady to alternatywne względem
paliw kopalnych źródło energii. To ważny aspekt funkcjonowania ZTPOK, który uniezależnia odbiorców od zasobów
naturalnych.

 Rusztowe spalanie
Bydgoska instalacja wykorzystuje
technologię rusztową. Oznacza to, że w
komorze spalania odpady przesuwają się
po mechanicznym, ruchomym ruszcie.
Ruszt jest pochylony w kierunku ogniska
pieca. Wraz z przemieszczaniem się materiału opałowego rośnie jego temperatura. W ten sposób proces podzielono
na trzy etapy, w których najpierw dochodzi do odparowania wody, następ-

Paliwa dla energetyki

lacja nie tylko unieszkodliwia, ale jednocześnie odzyskuje zawartą w odpadach
energię, zamieniając ją na prąd i ciepło.
Odpady to alternatywne względem
paliw kopalnych źródło energii. Zakład
pozwala więc rozwiązać problem odpadów zmieszanych, które do tej pory
były po prostu składowane, a ponadto
sprzedając energię, generuje przychody,
co zmniejsza koszty ich utylizacji.
Wiele produkowanych przez mieszkańców odpadów to tzw. odpady zmieszane, które nie nadają się do recyklingu
materiałowego. Zanim powstał ZTPOK,
były po prostu gromadzone na składowiskach odpadów. Tam podlegały powolnemu procesowi biodegradacji, choć czas
rozpadu niektórych materiałów liczony
jest w setkach, czy tysiącach lat. W trakcie trwania tego procesu do atmosfery
wydzielany jest metan, który jest gazem
cieplarnianym o wiele bardziej szkodliwym niż dwutlenek węgla. Na składowiska wywożone były też w zmieszanych
odpadach odpady niebezpieczne, które
nie były segregowane, a mieszkańcy beztrosko wrzucali je do śmietników. Dzięki
ZTPOK wszystkie odpady zmieszane są
unieszkodliwiane, a na składowiska trafiają tylko ustabilizowane i zestalone pyły,
które zajmują mniej miejsca i są nieszkodliwe. Co ważne, zastosowana technologia pozwala uzyskać parametry emisyjne
znacznie niższe i korzystniejsze dla środowiska, niż przewidują to dopuszczalne normy. Powietrze wokół komina spalarni jest czystsze od tego w centrach
dużych miast.
Całkowity koszt projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla
Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” wyniósł ponad 522 mln.
zł i był współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko ze środków
Funduszu Spójności.
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nie do odgazowania, a na końcu spalenia odpadów.
Rusztowa technologia spalania jest
obecnie najbardziej efektywną i wydajną. Podobnie jest w kilkuset miastach
Unii Europejskiej. Metoda ta jest także
najbezpieczniejsza oraz mniej energochłonna niż technologia plazmowa, w
przypadku zastosowania której wyprodukowana energia jest prawie w całości
zużywana na własne potrzeby.
- Warto zauważyć, iż ekoelektrociepłownia w czasie codziennej eksploatacji
produkuje do 8 razy więcej energii elektrycznej niż zużywa na własne potrzeby
- informuje Konrad Mikołajski.

Paliwa dla energetyki

 Oczyszczanie spalin
ZTPOK to spalarnia ekologiczna,
ponieważ stosowane w niej procesy
oczyszczania spalin pozwalają znacząco ograniczyć emisje, przez co chroni
powierzchnię ziemi i krajobraz. Co bardzo ważne, w bydgoskiej ekoelektrociepłowni spaliny są filtrowane do tego
stopnia, że powietrze unoszące się z
komina jest czystsze niż to w centrum
dużych miast.
W ZTPOK została zastosowana metoda mokra oczyszczania spalin i niekatalityczna metoda redukcji tlenków
azotu. W celu redukcji tlenków azotu
do przestrzeni spalania w kotle wtryskiwany jest roztwór amoniaku. Każda linia
spalania odpadów ma swój oddzielny
system oczyszczania spalin. Spaliny po
opuszczeniu kotłów przechodzą przez
tzw. quencher. Urządzenie to realizuje
dwa zadania: pierwszym jest schłodzenie spalin poprzez wtryskiwanie roztworu wodnego - ścieków z płuczki wodnej,
natomiast drugim, powiązanym, odparowanie wilgoci ze ścieków i uzyskanie
przez osady postaci pylistej. Zastosowane rozwiązanie pozwala na wewnętrzną
recyrkulację wody, znacznie zmniejszając
jej zużycie, a przede wszystkim zostają
zutylizowane ścieki z płuczki. Po wyjściu
z quencher’a, w reaktorze do spalin wtryskiwane są: wodorotlenek wapnia i węgiel aktywny, odpowiedzialne za redukcję
związków kwaśnych, metali ciężkich oraz

dioksyn i furanów. W kolejnym etapie
spaliny wędrują do filtra workowego. Na
jego powierzchni zatrzymywane są cząsteczki stałe, osady ściekowe z płuczki
oraz produkty reakcji odkwaszania. Ostateczny proces obróbki spalin odbywa
się w płuczce wodnej. Tu odizolowane
zostają zanieczyszczenia kwaśne i pyły.
Oczyszczone spaliny podgrzewane są w
wymienniku ciepła oraz w wymienniku
parowym, a następnie zasysane i odprowadzane przez 40-metrowy komin.

świetnie sprawdza się ponad 400 spalarni odpadów. W Szwecji instalacje działają nawet na obszarze Parków Narodowych, w Wiedniu zaś w centrum miasta.
ZTPOK w Bydgoszczy jest bezpiecznym
i najnowocześniejszym tego typu zakładem, spełniającym surowe wymogi w zakresie ochrony środowiska. Poziom emisji
jest stale monitorowany, a informacje te
udostępniane na bieżąco mieszkańcom.

 Popiół i żużel

Wraz z realizacją tej inwestycji w mieście, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zamontowane zostały trzy tablice
informujące o średniodobowych emisjach
oraz wysokości produkcji energii elektrycznej i cieplnej za poprzednią dobę.
Pierwsza z nich znajduje się przy ekoelektrociepłowni. Kolejne zainstalowane
zostały na osiedlach Kapuściska i Łęgnowo, znajdujących się najbliżej zakładu. Warto jednocześnie podkreślić, że
parametry emisyjne ekoelektrociepłowni
gwarantowane przez wykonawcę obiektu i obecnie osiągane są znacznie poniżej norm wymaganych przez prawo, co
mieszkańcy mogą zobaczyć na tablicach.

W wyniku spalania odpadów powstaje żużel. Składa się on z substancji niepalnych, czyli nierozpuszczalnych
w wodzie krzemianów, tlenków glinu i
żelaza.
Żużel zrzucany z rusztu ma wysoką
temperaturę, która wynosi około 600oC.
Odżużlacz z zamknięciem wodnym, który gwarantuje schłodzenie żużla do temperatur rzędu 80-90oC, nawilża go, zapobiegając emisji pyłów z żużla oraz
zapobiega przedostawaniu się niekontrolowanego powietrza do komory spalania.
Schłodzony żużel jest transportowany na
taśmie przenośnika do miejsca waloryzacji. Tam następuje odzysk metali, podział żużla na frakcje oraz sezonowanie.
Po zakończonym procesie sezonowania
będzie zbywany jako produkt dla celów
przemysłowych. Służyć będzie miedzy
innymi do podbudowy dróg.

 Bydgoszcz - lider

w nowoczesnej
gospodarce odpadami

Za sprawą Zakładu Termicznego
Przekształcania Odpadów Komunalnych
Bydgoszcz staje się liderem w dziedzinie
ekologii. Jego wybudowanie zapewni wypełnienie unijnych zobowiązań wynikających z akcesji Polski do UE w zakresie
redukcji składowania odpadów na składowiskach, w tym odpadów ulegających
biodegradacji, zwiększy poziom odzysku
metali oraz pozwoli uniknąć ewentualnych kar. Europejczycy widzą potencjał
termoutylizacji. W Europie funkcjonuje i

 Tablice informacyjne

 ZTPOK - istotne ogniwo
w nowoczesnym
systemie gospodarki
odpadami

Bydgoska ekoelektrociepłownia stanowi jedno z ogniw w łańcuchu gospodarki odpadami. Wraz z nią powstała też
kompostownia, która pozwala wykorzystać odpady zielone. Oprócz tego spółka ProNatura zajmuje się sortowaniem
odpadów i ich recyklingiem. Budowa
ZTPOK pozwoliła uzupełnić infrastrukturę regionu o narzędzie pozwalające
w bezpieczny i korzystny sposób rozwiązać problem odpadów, których nie
da się poddać recyklingowi. Dziś Bydgoszcz, Toruń i wiele współpracujących
z ProNaturą gmin może pochwalić się,
że jest częścią jednego z najbardziej nowoczesnych systemów gospodarki odpadami w Polsce.

o

Kogeneracja

- technologie, realizacja inwestycji, finansowanie

III Konferencja
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17-18 marca 2016 r. Poznań

Partner:

Współpraca:

Organizator:

www.nowa-energia.com.pl

28

nr 1(49)/2016
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Szczecinianie mają
nowoczesną sieć
S

Ciepłownictwo

ystem ciepłowniczy Szczecina podzielony był do niedawna, podobnie jak samo
miasto, na dwie części - po prawej i po lewej stronie Odry. Projekt Inwestycyjny
Szczecińskiej Energetyki Cieplnej (SEC) zrealizowany został w lewobrzeżnej
części Szczecina i polegał na modernizacji prawie 35 km sieci ciepłowniczej,
wybudowanej ponad 40 lat temu. To największa z dotychczas zrealizowanych
przez SEC inwestycji. Zakończony w listopadzie 2015 r. projekt powstał przy ścisłej
współpracy z jednostkami miejskimi odpowiedzialnymi za zarządzanie infrastrukturą
drogową, wodociągową, energetyczną, gazową i telekomunikacyjną. W efekcie
zmniejszyliśmy roczne straty ciepła na przesyle o 146,8 tys. GJ. Tym samym
w naszym mieście zredukowaliśmy ilość CO2 emitowaną do atmosfery o ponad
14 tys. ton CO2.

1971 r. Budowa sieci ciepłowniczej,
ul. Dworcowa, Szczecin

2015 r. Modernizacja sieci ciepłowniczej,
ul. Dworcowa, Szczecin
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Projekt o wartości prawie 90 mln
PLN, w 1/3 został sfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
w ramach działania 9.2 „Efektywna dystrybucja energii”. Trwał blisko 8 lat, ale
fizycznie inwestycja została zrealizowana w stosunkowo krótkim czasie, jak na
takie przedsięwzięcie, bo w niewiele
ponad 4 lata. W tym okresie wykonano
73 zadania inwestycyjne, o 13 więcej
niż pierwotnie planowano. Dodatkowe
modernizacje przeprowadzono dzięki
oszczędnościom. Projekt zakończył się w listopadzie 2015 r.

 Dwadzieścia trzy
zamówienia

Na początku realizacji zamiast sieci powstawały… tony dokumentacji. Po
to, aby zachować pełną przejrzystość
wykorzystania pieniędzy publicznych,
a także aby zweryfikować harmonogram projektu. W efekcie przeorganizowaliśmy znacznie zaplanowane zamówienia z punktu widzenia czasu ich
wdrażania. Konsolidując wykonanie na
poszczególnych etapach ograniczyliśmy ich liczbę z ponad 50 do 38. Fi-

cję, uniknąć kolizji infrastruktury technicznej i minimalizować utrudnienia dla
mieszkańców, wystąpiliśmy z inicjatywą
bieżącej koordynacji prac z podmiotami posiadającymi infrastrukturę podi naziemną. Było to duże wyzwanie,
bo projekt objął swym zasięgiem ponad 100 ulic. Do współpracy zostały
zaangażowane więc spółki i jednostki miejskie zarządzające infrastrukturą
drogową, wodociągową, energetyczną,
gazową i telekomunikacyjną. W cyklicznych spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Dróg i Transportu
Miejskiego, Tramwajów
Szczecińskich, PGNiG,
Wielkopolskiej Spółki
Gazownictwa i Zakładu
latach
Gazowniczego Szczecin, firmy Enea Operator, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, firm
Telgom i ENEOS.
W mieście nie byliśmy osamotnieni w prowadzeniu prac budowlanych. Równolegle do projektu SEC-u,
Gmina Miasto Szczecin realizowała kontrakty dotyczące inwestycji miejskich,
również tych, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:
budowy i przebudowy torowisk, budowy
ścieżek rowerowych w centrum miasta,
czy też przebudowy głównych arterii komunikacyjnych. Ze względu na znaczne
tempo prowadzenia inwestycji wzajemnie się na siebie nakładających, każde
spotkanie koordynacyjne wymagało potężnej burzy mózgów.
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 Cztery lata

przygotowań
i trzy walizki
dokumentów

Długość zmodernizowanej sieci w
2012 r. = 8,7 km
2013 r. = 9,2 km
2014 r. = 5,1 km
2015 r. = 11,6 km

Większa część systemu ciepłowniczego na
lewobrzeżu Szczecina
powstała w latach 70. poprzedniego
stulecia. Okres ich eksploatacji dobiegał
końca, a częstotliwość występowania
awarii narastała. Jesienią 2008 r. przystąpiliśmy więc do opracowania koncepcji modernizacji sieci ciepłowniczej
w centrum miasta, analizy opłacalności
i harmonogramu inwestycji. Z uwagi na
to, że budżet projektu znacznie przekraczał możliwości finansowe przedsiębiorstwa, SEC wystąpił z wnioskiem
o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych.
Ocena wniosku o dofinansowanie
inwestycji, prowadzona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, trwała w sumie
9 miesięcy. W tym czasie SEC dostarczył do wspomnianej instytucji 18 segregatorów kompletnej dokumentacji.
To tyle co 3 duże walizki wypełnione
dokumentami po brzegi. We wrześniu
2011 r. NFOŚiGW wydał pozytywną
decyzję i przyznał środki finansowe na
realizację inwestycji. Było to największe
dofinansowanie, jakie otrzymała firma
ciepłownicza w tamtym czasie.

zycznie inwestycja wystartowała pod
koniec 2011 r.

 Koordynacja na ponad
stu ulicach

Projekt okazał się bardzo złożonym przedsięwzięciem wymagającym
koordynacji także na szczeblu miejskim. Prace budowlane prowadzone
były w terenie zabudowanym, często
bezpośrednio w ulicach, także w ścisłym centrum. Aby usprawnić realiza-

”

- Nowa sieć to mniej awarii,
mniejsze straty na przesyle ciepła,
oszczędność energii, wzrost
bezpieczeństwa dostaw ciepła
dla mieszkańców oraz poprawa
jakości powietrza w Szczecinie.
Skala przeprowadzonego przez
SEC projektu była wyjątkowa
i należy do największych w
branży ciepłowniczej – mówi
Mariusz Majkut, prezes zarządu
Szczecińskiej Energetyki Cieplnej

Ciepłownictwo

INWESTYCJA W LICZBACH
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 Kilka niespodzianek
Wykonawcy nie mieli łatwo na budowie w centrum miasta, przedzierając
się przez gęsto ułożoną infrastrukturę,
często niezinwentaryzowaną na podkładach geodezyjnych. Dodatkowo prace utrudniały odkopywane zniszczone
elementy poniemieckiego Szczecina,
takie jak: pozostałości fundamentów
przedwojennych kamienic, schrony,
nieczynne kable i gazociągi. Nie rzadko takie „wykopalisko” powodowało
przestoje na placu budowy, co w konsekwencji prowadziło do korekty terminów realizacji poszczególnych zadań.
Warte odnotowania jest to, że prace
budowlane zostały tak zaplanowane,
aby nie wstrzymywać tranzytu ciepła
na sieciach magistralnych, a przełączenia zmodernizowanych odcinków sieci
wykonywać przy maksymalnie krótkich
akcjach przełączeniowych.

 Dodatkowe trzynaście

Ciepłownictwo

zadań i walka z czasem

Dzięki dobrze zorganizowanym przetargom w drugim roku prowadzenia projektu uzyskaliśmy oszczędności. Uzyskane w ten sposób dodatkowe 16,6 mln
PLN mogliśmy przeznaczyć na kolejne modernizacje sieci ciepłowniczej. Po
konsultacjach z NFOŚiGW, Zarząd SEC
zdecydował o wprowadzeniu do projektu
13 nowych zadań inwestycyjnych. Na realizację wszystkich dodatkowych zadań
mieliśmy niespełna 2 lata. Musieliśmy
je ukończyć w koordynacji z realizacją
inwestycji miejskich, a te, podobnie jak
nasz projekt, ze względu na uwarunkowania unijne - kończyły się w 2015 r. Dla
nas oznaczało to walkę z czasem, ale
wszystkie zadania zostały ukończone
zgodnie z oczekiwaniami, dzięki zaangażowaniu wykonawców oraz wsparciu
służb technicznych SEC-u.

 Oszczędności

w tysiącach ton

Modernizacja systemu ciepłowniczego to konkretne efekty ekologiczne

1971 r. Budowa sieci ciepłowniczej, Al. Niepodległości, Szczecin

2014 r. Modernizacja sieci ciepłowniczej, Al. Niepodległości, Szczecin

i ekonomiczne w postaci obniżenia strat
energii cieplnej o 146,8 tys. GJ rocznie
podczas jej dystrybucji do odbiorców.
Wartość ta porównywalna jest ze zużyciem ciepła przez ok. 6 tys. mieszkań
(śr. o pow. 50 m² każde). Oznacza to
rocznie mniej o ponad 14 tys. ton CO2
w powietrzu emitowanego do atmosfery
z elektrociepłowni producenta, co znacząco wpłynie na poprawę środowiska
naturalnego i warunków życia szczecinian, także niemal 1,7 mln mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Zmodernizowana infrastruktura
ciepłownicza lewobrzeża wpłynie także
na zmniejszenie liczby awarii, dodatkowo ograniczając koszty eksploatacyjne.

 Kilkanaście lat

dodatkowego komfortu

Modernizacja sieci przyniosła dodatkowy pozytywny efekt dla mieszNowa
izolacja na
sieci, teren
portu

kańców Szczecina. W wyniku znacznej
ingerencji prac budowlanych związanych z przebudową sieci w pasy drogowe, wspólnie z Gminą podejmowaliśmy
decyzje, pozwalające na gruntowną
przebudowę niektórych ulic po zakończeniu prac budowlanych prowadzonych przez SEC. Ta komplementarność inwestycji przyniosła jeszcze
jeden efekt w postaci znacznego polepszenia warunków komunikacyjnych,
poprzez ułożenie nowej nawierzchni
jezdni, przebudowę chodników na wybranych ulicach, powstanie nowych
ścieżek rowerowych.
Zakończony w listopadzie projekt
jest doskonałym przykładem na to, że
przy profesjonalnym podejściu partnerów i chęci działania, ambitne inwestycje mogą nieść ze sobą dodatkowe
korzyści dla miasta i mieszkańców i stanowić bodziec do kolejnych działań.

o
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dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. PWr., kierownik Zakładu Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych,
Michał Czerep, Zakład Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych
Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechnika Wrocławska

Technologia termicznej
waloryzacji paliw - toryfikacja

w auto termicznym reaktorze
D

Nowe sposoby wstępnego przygotowania biomasy poprawiające jej
właściwości energetyczne, tj. suszenie,
zagęszczanie i toryfikacja są przedmiotem wielu prac badawczych. Toryfikacja jest najbardziej obiecującą i obecnie
najszybciej rozwijającą metodą waloryzacji biomasy. Właściwości biomasy
po termicznej przeróbce zbliżone są
bardziej do niskokalorycznych węgli.
W porównaniu do surowej biomasy, toryfikat jest materiałem bardziej jednorodnym, hydrofobowym, w znacznym

stopniu pozbawionym wilgoci i charakteryzuje się przede wszystkim, zwiększoną podatnością przemiałową i kalorycznością. Toryfikat można spalać
w kotłach pyłowych bez konieczności
zmian układów nawęglania i układu paleniskowego kotła.
W 2013 r. udział Odnawialnych Źródeł Energii w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 11,3% (URE 2013).
Jak wynika z danych GUS z ostatnich
10 lat zobrazowanych na rys. 1 najszybszy wzrost mocy instalowanych w

kraju wykazują elektrownie wiatrowe i
elektrownie na biomasę. Dane zawarte na rys. 1 nie uwzględniają jednak
udziału współspalanej biomasy stałej w
elektrowniach i elektrociepłowniach. Na
podstawie danych dla ostatnich 10 lat
obliczono procentowy (rok/roku) wzrost
mocy zainstalowanych dla elektrowni
wiatrowych i na biomasę stałą pokazanych w tab. 1. Dynamiczny wzrost
mocy instalowanych do 2009 r. następował dla elektrowni na biomasę i do
2012 r. dla elektrowni wiatrowych. W
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o 2020 r. Polska zobowiązana jest do uzyskania 15% [1] udziału OZE
w końcowym zużyciu energii brutto. W 2013 r. wskaźnik ten wyniósł
11,3% (URE 2013), a jego głównym źródłem są biopaliwa stałe w tym (drewno
opałowe, odpady z leśnictwa, przemysłu drzewnego i papierniczego). Udział
biomasy w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych stanowił
w 2013 r. około 47%, z czego zdecydowaną większość wytworzono w procesach
jej współspalania z paliwami kopalnymi. W produkcji ciepła z OZE biopaliwa stałe
stanowiły ok. 97%. Tak duży udział biomasy w produkcji energii oraz problemy
z jej wykorzystaniem wynikające z dużego udział wilgoci w biomasie, jej niskiej
kaloryczności i niejednorodności oraz trudności z przemiałem razem z paliwami
kopalnymi przyczyniły się do rozwoju nowych rozwiązań technologicznych - w tym
waloryzacji biomasy do zastosowań w energetyce.
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ostatnich 3-5 latach nastąpiła już stabyło przy współspalaniu. Kolejne lata
obecnością metali alkalicznych oraz
bilizacja.
wykazują spadek udziału współspalatrudnościami związanymi z mieleniem
Z kolei jak wynika z danych zanej biomasy stałej. W 2013 r. jej udział
paliwa. Aby poradzić sobie z wymiewartych na rys. 2 największy udział
wyniósł ok. 50%. Jest to bezpośrednio
nionymi trudnościami surową biomasę
w produkcji energii elektrycznej z odzwiązane ze zmianami wprowadzonymi
poddaje się zabiegom wstępnej przenawialnych nośników energii w latach
do dopłat do energii zielonej.
róbki termicznej zbliżającym biomasę
2004-2013 w dalszym ciągu ma biomaZ powodu różnego od węgla składo paliw kopalnych. Toryfikacja biomasa stała. Jej udział w 2013 r. stanowił
du biomasy, spalanie jej stwarza wiele
sy jest jedną z najbardziej obiecujących
Rys. 1. 46,43%
Moce zainstalowane
z odnawialnych
energii wproblemów
Polsce w latach
2005-2015 (MW). głównie
Stan na ni(GUS 2013),
z czegoźródeł
do 2011
spowodowanych
technologii tak zwanego „energetyczne30.09.2015
r.Rys.
ok. 90-95%
biomasy
wykorzystywane
ską
kalorycznością,
dużą
wilgotnością,
go zagęszczania”
1. Moce zainstalowane z odnawialnych źródeł energii w Polsce w latach 2005-2015
(MW). Stan na biomasy [2] [3] [4] i
30.09.2015
[5]. Dzięki prażeniu biomasy w obojętnej
atmosferze - przy braku tlenu, uzyskuje się produkt jednorodny, o większej
wartości opałowej, o własnościach hydrofobowych, ze znikomą zawartością
wilgoci oraz dającą się łatwo mielić [6]
i [7]. Zdolność resorpcji toryfikowanych
biomas w tym także PKSu i zrębek opisano szerzej w [8] i [9]. Dzięki swoim
właściwością toryfikowaną biomasę często nazywa się bio-węglem [2]. Toryfikowana biomasa doskonale nadaje się
Tab. 1. Wzrost mocy zainstalowanych z wybranych źródeł OZE r/r, %
do spalania i współspalania w kotłach
Wzrost mocy zainstalowanych r/r, %
pyłowych bez konieczności ingerencji
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
zarówno w układ nawęglania, jak i układ
Elektrownie
paleniskowy kotła [10] oraz do produkcji
83,19% 88,72% 56,68% 60,65% 62,87% 36,95% 54,47% 35,76% 13,11% 10,96%
Wiatrowe
wysokokalorycznych peletów.
Rys.
1.
Moce
zainstalowane
Elektrownie
Tab.
1.25,82%
Wzrost6,95%
mocy
zainstalowanych
z wybranych
źródeł
r/r, %
-9,16%
41,07%
15,02%2005-2015
100,33%OZE
20,25%
2,17%na2,48%
z odnawialnych
źródeł
energii8,84%
w Polsce
w latach
(MW).
Stan
30.09.2015
na Biomasę
Obecnie obserwuje się zmniejszeWzrost mocy zainstalowanych r/r, %
nie wykorzystywania biomasy stałej w
współspalania, szczególnie
Rys. 2. Udział w produkcji energii
elektrycznej
w latach
2004-2013 2012
2006
2007z odnawialnych
2008 nośników
2009 energii
2010
2011
2013 procesach
2014
2015
przy wykorzystaniu biomasy o niskiej jaElektrownie
83,19% 88,72% 56,68% 60,65% 62,87% 36,95% 54,47% 35,76% 13,11% 10,96%
kości. Wynika to głównie z problemów
Wiatrowe
Elektrownie
występujących w procesie spalania, jak
25,82% 6,95% -9,16% 8,84% 41,07% 15,02% 100,33% 20,25% 2,17% 2,48%
na Biomasę
np. skłonność do tworzenia zanieczyszczeń powierzchni ogrzewalnych kotłów.
Biomasa współspalana w systemach
Rys. 2. Udział w produkcji energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii w latach 2004-2013
bezpośrednich stwarza dodatkowe trudności z przemiałem w młynach razem z
paliami kopalnymi. Natomiast duża zawartość części lotnych w biomasie w
porównaniu z paliwami kopalnymi zmie2. Udział
produkcji
energii
elektrycznej
Z powodu różnego od węgla składu biomasy,Rys.
spalanie
jej wstwarza
wiele
problemów
z odnawialnych
nośników
energiimetali
w latach
2004-2013
spowodowanych głównie niską kalorycznością,
dużą wilgotnością,
obecnością
alkalicznych
nia warunki zapłonu i spalania mieszanki
oraz trudnościami związanymi z mieleniem paliwa. Aby poradzić sobie z wymienionymi
węgiel/biomasa w kotle. Biomasy stałe
trudnościami surową biomasę poddaje się zabiegom wstępnej przeróbki termicznej zbliżającym
biomasę do paliw kopalnych. Toryfikacja biomasy jest jedną z najbardziej obiecujących technologii
Tab. 1. Wzrost mocy zainstalowanych z wybranych źródeł OZE r/r,
tak zwanego „energetycznego zagęszczania” biomasy [2] [3] [4] i [5]. Dzięki prażeniu biomasy w
obojętnej atmosferze - przy braku tlenu, uzyskuje się produkt jednorodny,
o większej
wartości
Wzrost mocy
zainstalowanych
r/r, %
opałowej, o własnościach hydrofobowych, ze znikomą zawartością wilgoci oraz dającą się łatwo
mielić [6] i [7]. Zdolność resorpcji toryfikowanych biomas w tym także PKSu i zrębek opisano

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Z powodu różnego od węgla składu biomasy, spalanie jej stwarza wiele problemów
Elektrownie
83,19%
88,72%
56,68%
60,65%
62,87%
36,95%
54,47%
35,76%
13,11%
Wiatrowe
spowodowanych
głównie niską kalorycznością, dużą wilgotnością, obecnością metali alkalicznych
Elektrownie
na
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trudnościami
związanymi
paliwa. Aby
z wymienionymi
25,82%
6,95% z mieleniem
-9,16%
8,84%
41,07%poradzić
15,02%sobie100,33%
20,25%
2,17%
Biomasę
trudnościami surową biomasę poddaje się zabiegom wstępnej przeróbki termicznej zbliżającym
biomasę do paliw kopalnych. Toryfikacja biomasy jest jedną z najbardziej obiecujących technologii
tak zwanego „energetycznego zagęszczania” biomasy [2] [3] [4] i [5]. Dzięki prażeniu biomasy w
obojętnej atmosferze - przy braku tlenu, uzyskuje się produkt jednorodny, o większej wartości

2015
10,96%
2,48%
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 Toryfikacja biomasy
Toryfikacja to niskotemperaturowy
proces przeróbki biomasy. Jest to proces, który w literaturze czasami nazywany jest również wysokotemperaturowym suszeniem, lub prażeniem, czy
niskotemperaturową pirolizą. Toryfikacja to proces przetwarzania biomasy w
temperaturze pomiędzy 200-300oC [5]
bez dostępu tlenu pod ciśnieniem zbliżonym do ciśnienia atmosferycznego.
Pod wpływem podwyższonej temperatury w biomasie dochodzi do rozkładu
struktury głównych jej składników, tj.
celulozy, hemicelulozy i ligniny co zmienia elementarny skład biomasy i zbliża
ją do węgli. Na rys. 3 pokazany jest ten
efekt dla PKSu i PKSu storyfikowanego
w temperaturach 200oC, 250oC, 270oC
i 300oC. Dodatkowo, jak wykazują ba-

Rys. 3. Diagram Van Krevelen dla różnych paliw stałych

Rys. 3. Diagram Van Krevelen dla różnych paliw stałych
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utrzymywanie próbki nie powodowało
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dań w skali pilotowej przeprowadzono
ubytku masy biomas po czasie, dla te-

Technologie

znacznie różnią się między sobą składem i w zależności od rodzaju współspalanej biomasy mogą zawierać znaczne
ilości np. chloru i potasu mające znaczący wpływ na problem szlakowania kotłów
współspalających biomasę. Problemy i
bariery procesu współspalania biomasy surowej w kotłach występujących w
procesie spalania, jak np. skłonność do
tworzenia zanieczyszczeń powierzchni
ogrzewalnych kotłów, opisują [11] [12]
[13] i [14]. Współspalanie dużych ilości
biomasy z węglem w kotłach pyłowych
pozwoli osiągnąć cel 15% wykorzystania
OZE w produkcji energii, stąd zachodzi
konieczność rozwoju i wdrażania technologii przygotowania biomasy do procesów spalania i współspalania. Najbardziej obiecującą i obecnie najwięcej
badaną technologią jest toryfikacja biomasy, która zmienia właściwości biomasy i minimalizuje problemy współspalania. Toryfikacja jak twierdzą autorzy [18]
jest procesem, który umożliwi zwiększenie wykorzystania biomasy, która będzie
przypominała węgiel jako paliwo bardziej
jednolite w odniesieniu do jego właściwości. Otworzy to nowe możliwości w
zakresie wykorzystania biomasy w kotłach przeznaczonych do węgla, bez konieczności większych zmian w instalacji.
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Rys. 4. Ubytki masy podczas toryfikacji zrębek dla różnych końcowych temperatur toryfikacji

Badania laboratoryjne toryfikacji biomasy
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Dla oceny
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i doboru odpowiednich parametrów procesu toryfikacji do badań w skali pilotowej
przeprowadzono testy toryfikacji metodą termograwimetryczną biomasy drzewnej w atmosferze
argonu w temperaturach 220oC, 250oC, 275oC, 300oC i 320oC dla czasu przebywania wynoszącego
odpowiednio 60 min. Następnie przeprowadzono badania toryfikacji różnych biomas w
temperaturze 300oC i czasie przebywania wynoszącym 60 min. Prędkość nagrzewu próbek w
każdym przypadku wynosiła 50o/min.

śruty rzepakowej i PKSu otrzymano natomiast poniżej 50% ubytku masy. Różnice te mogą wynikać z różnej kompozycji paliw, tj. różnych zawartości części
lotnych, popiołu i stałej masy palnej, wyniki analizy technicznej zestawiono w
Tabeli 2. Biomasa ze śruty rzepakowej
i PKSu zawierają o ok 10% mniej części lotnych niż słoma i zrębki co może
mieć bezpośredni wpływ na wielkość
końcowego ubytku masy.
Na rys. 7 zestawione zostały szybkości ubytku masy w czasie, dla badanych biomas. Najszybszy ubytek masy
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się toryfikacji w tak niskich temperatuTab. 2. Analiza biomas, % suchej masy
Na rys. 5 przedstawiono szybkości ubytku masy biomas po czasie, dla testów p
rach. Kolejno w temperaturach 250oC,
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temperaturze toryfikacji w 320oC. Jak
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9-10 min.
Rys. 6 przedstawia porównanie profili ubytków masowych w 300oC dla
czterech różnych biomas: biomasy
drzewnej, która często zawiera balast
w postaci ponad 40% wilgoci, dwu różnych biomas typu agro tj. słomy pszennej i śruty rzepakowej oraz łupin z ziaren palmowych (PKS), który z powodu
zawartości pozostałości oleju palmowego, jak na biomasę ma dość wysoką
wartość opałową, jednak jest biomasą
Rys. 5. Szybkość ubytku masy w czasie podczas
dla różnych k
o bardzo dużej twardości stwarzającej
Rys.toryfikacji
5. Szybkośćzrębek
ubytku masy
toryfikacji
w czasie podczas toryfikacji zrębek dla różnych końcowych temperatur toryfikacji
trudności przemiałowe.
o

Rys. 6 przedstawia porównanie profili ubytków masowych w 300 C dla cztere

biomasy drzewnej, która często zawiera balast w postaci ponad 40% wilgoci, d

biomasy zawierają łącznie od ok. 75 do 85%. Zrębki zawierają znacznie mniej hemicelulo
pierwszym etapie szybkość ubytku masy mają najmniejszą, zawierają natomiast najwięce
45,8% i 20% ligniny, które rozkładają się nieco wolniej i maksima ubytku masy mają w
temperaturach, stąd w późniejszym etapie prażenia zrębek
szybkość ubytku masy utrz
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jeszcze na wyższym poziomie niż w przypadku pozostałych paliw (rys. …). PKS
strukturze zawiera łącznie najwięcej celulozy, hemicelulozy i ligniny, ale największy udzia
lignina (ponad 50%), stąd tak niski ubytek masy w porównaniu ze zrębkami i słomą.
Z analizy wyników badań toryfikacji metodą termograwimetryczną dla różnych b
temperaturze 300oC wynika, że proces toryfikacji kończy się w czasie 25 min, co obrazuje
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 Auto termiczny reaktor
do toryfikacji biomasy

Obecnie znanych jest kilka technologii toryfikacji jednakże aktualnym
problemem pozostaje minimalizacja
konsumpcji energii oraz optymalizacja
parametrów gwarantujących właściwości hydrofobowych, przemiałowych i paliwowych toryfikowanej biomasy. Stąd
problem sposobu wykorzystania tor gazu, jak i odzysku ciepła z chłodzenia toryfikatu jest ciągle w fazie badań i analiz.
W oparciu o badania laboratoryjne
opracowano i wykonano na Politechnice Wrocławskiej instalację do toryfikacji w skali pilotowej schemat, której pokazano na rys. 8. Głównym elementem
pilotowego stanowiska do waloryzacji
paliw niskogatunkowych jest reaktor
z układem wewnętrznych ruchomych
taśmowych segmentów grzanych od
wewnątrz recyrkulowanymi spalinami
pochodzącymi ze spalania gazu pirolitycznego = torgazu.

Rys. 6. Ubytki masy podczas toryfikacji w temperaturze końcowej 300oC dla różnych biomas
Rys. 6. Ubytki masy podczas toryfikacji
w temperaturze końcowej 300oC dla różnych biomas

Rys. 7. Szybkość ubytku masy w czasie podczas toryfikacji w temperaturze końcowej 300oC dla różnych biomas

Auto termiczny reaktor do toryfikacji biomasy

Obecnie znanych jest kilka technologii toryfikacji jednakże aktualnym problemem pozostaje
minimalizacja konsumpcji energii oraz optymalizacja parametrów gwarantujących właściwości
hydrofobowych, przemiałowych i paliwowych toryfikowanej biomasy. Stąd problem sposobu
wykorzystania tor gazu, jak i odzysku ciepła z chłodzenia toryfikatu jest ciągle w fazie badań i
analiz.
W oparciu o badania laboratoryjne opracowano i wykonano na Politechnice Wrocławskiej
instalację do toryfikacji w skali pilotowej schemat, której pokazano na rys. 8. Głównym elementem
Rys.
7. Szybkość
ubytkudomasy
w czasie podczas
toryfikacji w temperaturze
300oC dla różny
pilotowego
stanowiska
waloryzacji
paliw niskogatunkowych
jest reaktorkońcowej
z układem
wewnętrznych ruchomych taśmowych segmentów grzanych od wewnątrz recyrkulowanymi
Rys. 7. Szybkość ubytku masy w czasie podczas toryfikacji
spalinami pochodzącymi ze spalaniawgazu
pirolitycznego
= torgazu.
temperaturze
końcowej
300oC dla różnych biomas

Auto termiczny reaktor do toryfikacji biomasy

Obecnie znanych jest kilka technologii toryfikacji jednakże aktualnym problemem
minimalizacja konsumpcji energii oraz optymalizacja parametrów gwarantujących wł
hydrofobowych, przemiałowych i paliwowych toryfikowanej biomasy. Stąd problem
wykorzystania tor gazu, jak i odzysku ciepła z chłodzenia toryfikatu jest ciągle w fazi
analiz.
W oparciu o badania laboratoryjne opracowano i wykonano na Politechnice Wro
instalację do toryfikacji w skali pilotowej schemat, której pokazano na rys. 8. Głównym e
pilotowego stanowiska do waloryzacji paliw niskogatunkowych jest reaktor z
wewnętrznych ruchomych taśmowych segmentów grzanych od wewnątrz recyrku
spalinami pochodzącymi ze spalania gazu pirolitycznego = torgazu.
Rys. 8. Schemat reaktora do toryfikacji

Rys. 8. Schemat reaktora do toryfikacji

Technologie

ją najniższej energii do rozkładu. Śruta rzepakowa zawiera najmniej celulozy, hemicelulozy i ligniny, łącznie tylko
35,1%, stąd najmniejszy ubytek masy,
pozostałe biomasy zawierają łącznie od
ok. 75 do 85%. Zrębki zawierają znacznie mniej hemicelulozy, stąd w pierwszym etapie szybkość ubytku masy
mają najmniejszą, zawierają natomiast
najwięcej celulozy 45,8% i 20% ligniny, które rozkładają się nieco wolniej
i maksima ubytku masy mają w wyższych temperaturach, stąd w późniejszym etapie prażenia zrębek szybkość
ubytku masy utrzymuje się jeszcze na
wyższym poziomie niż w przypadku
pozostałych paliw (rys.7). PKS w swojej strukturze zawiera łącznie najwięcej
celulozy, hemicelulozy i ligniny, ale największy udział stanowi lignina (ponad
50%), stąd tak niski ubytek masy w porównaniu ze zrębkami i słomą.
Z analizy wyników badań toryfikacji
metodą termograwimetryczną dla różnych biomas w temperaturze 300oC
wynika, że proces toryfikacji kończy
się w czasie 25 min, co obrazuje rys. 7.
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Instalacja została opracowana w
oparciu o analizę wyników badań laboratoryjnych toryfikacji różnych typów
biomasy pod kątem doboru odpowiednich warunków procesowych. Istotnym
nowatorskim rozwiązaniem w stanowisku jest odbiór torgazu z reaktora oraz
jego spalanie w specjalnej dwustopniowej wirowej komorze zintegrowanej
przepływowo i cieplnie z reaktorem. Taki układ pozwala na efektywne spalanie gazu o zmieniającym się składzie i
zawartości substancji smolistych i pylistych w temperaturze względnie niskiej
zbliżonej do wartości rzędu 900oC. Reaktor (rys. 9) zbudowany jest w postaci
izolowanej cieplnie wieży o przekroju
prostokąta. Wewnątrz reaktora znajdują się trzy segmenty z przenośnikami. Każdy poziom przenośników -segmentów transportuje paliwo w kierunku
przeciwnym niż powyższy segment.
Segmenty transportowe biomasy w
reaktorze grzane są pośrednio spalinami ze spalania torgazu i ewentualnie dodatkowego paliwa. Przestrzeń
kanałów spalinowych jest oddzielona
od przestrzeni gazowej reaktora, dzięki czemu gaz pochodzący z toryfikacji
jest odbierany i transportowany do komory paleniskowej. Biomasa w ilości
od 100 do 500 kg/godz jest podawana grawitacyjnie do górnej przestrzeni
reaktora, poprzez podajniki celkowe.
Paliwo przechodząc przez reaktor ulega rozkładowi termicznemu i opuszcza
go przez zsyp umiejscowiony w dolnej
jego przestrzeni. Odbiór storyfikowanej
biomasy odbywa się przez przenośnik
ślimakowy, który jest zewnętrznie chłodzony. Taśmociągi stanowiące zasadnicze elementy transportu biomasy w
reaktorze posiadają regulację prędkości
obrotowej, co umożliwia kontrole czasu przebywania i wydajności masowej
procesu dobieranej indywidualnie do rodzaju paliwa. Instalacja waloryzacji biomasy obecnie pracuje w zakresie temperatur 220-350˚C. Rozruch ze stanu
zimnego odbywa się za pomocą palnika
olejowego. Po osiągnięciu w instalacji
wymaganej temperatury załączone zostaje podawanie biomasy, po pewnym

procesu dobieranej indywidualnie do rodzaju paliwa. Ins
pracuje w zakresie temperatur 220-350C. Rozruch ze sta
palnika olejowego. Po osiągnięciu w instalacji wymag
podawanie biomasy, po pewnym czasie palnik jest wyłąc
torgazem z reaktora dla większości badanych biomas o ogran
Temperatura w komorze spalania regulowana jest ilością
utrzymywana jest na poziomie nie przekraczającym 800oC.

Rys. 9. Reaktor do toryfikacji biomasy
Rys. 9. Reaktor do toryfikacji biomasy

czasie palnik jest wyłączany i komora
200°C, 250°C, 270°C i 300°C. Podspalania zasilana jest torgazem z reakczas testów mierzono skład tor-gazu i
Widok
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reaktora w
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badanych biomas
o
zaobserwowano,
że głównymi składniograniczonej zawartości wilgoci.
kami gazów z toryfikacji jest CO2, CO i
zawarto w wyniki z toryf
torgazu
przedstawia Rys. . WCHpracy
Temperatura w komorze spalania re. Obserwowano również śladowe
4
gulowana
ilością podanego
powieilości
wodoru i ciężkich
węglowodorów
PKS
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powodu
zawartości
pozostałości
oleju
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trza mieszającego i utrzymywana jest na
co znacznie wpływa na kaloryczność
agro-biomasa
czy 800
biomasa
drzewna.
o
poziomie nie przekraczającym
C.
tor-gazu
i pozwala na PKS
spalanie, jest
a tym dobrej
Widok prototypowej rozkładzie
instalacji auto- wielkości
samym dostarczanie
ciepła zawartości
do prażerównomiernym
i niskiej
wil
termicznego reaktora w połączeniu z
nia. Przykładowy skład gazu z procewirową komorą spalania torgazu przedsu toryfikacji w 250oC zamieszczono
stawia Rys. 9. W pracy zawarto w wyw tab. 3. Głównymi składnikami gazu
niki z toryfikacji łupin ziaren palmowych
jest dwutlenek i tlenek węgla, które sta(PKS). PKS z powodu zawartości ponowią ok. 90% oraz metan (4,678%) i
zostałości oleju palmowego ma nieco
1,564% wodoru. Udział pozostałych
wyższą wartość opałową niż agro-bioskładników jest poniżej 1%. Obliczeniomasa czy biomasa drzewna. PKS jest
wa wartość opałowa tor-gazu dla dadobrej jakości paliwem biomasowym
nych z tab. 3 wynosi prawie 7,5 MJ/m3.
o równomiernym rozkładzie wielkości
Z kolei głównymi składnikami smoły
i niskiej zawartości wilgoci. Zawartość
wytrąconej z oczyszczenia tor-gazu do
wilgoci w PKSie jest w zakresie 10analizy są związki aromatyczne, fenole,
15%. PKS jest biomasą o dominująkrezole i kwasy (na przykład: 2- metokcym udziale ligniny [17], ale wadą tesy-4 - (1 -propenyl) fenol, furfural, kwas
go biopaliwa jest jego niska zdolność
oleinowy, kwas palmitynowy, 2-metokprzemiałowa. Prażenie ma na celu nie
sy-4 - proplofenol). Zidentyfikowane
tylko poprawę wartości energetycznej,
związki, które mają charakter fenolowy,
ale również poprawę zdolności przeze względu na aromatyczność tych
miałowej po toryfikacji.
związków powodują, że proces toryfiTesty toryfikacji PKSu, były prowakacji jest uciążliwy
dzone dla ustalonego czasu przebywaAutorzy [6] jako produkty gazowe
nia, ale w różnych temperaturach od
wykrywane podczas toryfikacji termo-
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mają
charakter
fenolowy,
ze względu
na 25 aromatyczność
Tab.
3. Skład
gazu pirolitycznego
z toryfikacji
PKSu w temp
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tych grawimetrycznej
związków powodują,
proces
połączonej zże
analizą

FTIR miazgi trzcinowatej podają: fortoryfikacji
jest uciążliwy
GASS COMPOSITION
acc. to PN-EN ISO 6975:2005 and ASTM D1946, GPA 2286,
maldehyd, aldehyd octowy, kwas octoIP 345,jako
determination
GC-PE Autosystem
M 2008 podczas toryfikacji
Autorzy [6]
produkty
gazowe XL-ARNEL
wykrywane
termograwimetrycznej
wy, kwas mrówkowy, aceton i metanol
o
Gaz
z
toryfikacji
PKS
w
temperaturze
250
C
połączonej z analizą FTIR miazgi trzcinowatej podają: formaldehyd,
octowy,
octowy,
oraz aldehyd
śladowe ilości
fenolu,kwas
furfuralu
i
C7+ [mol. %]
0.450
amoniaku.
kwas mrówkowy, aceton i metanol oraz śladowe ilości fenolu, furfuralu i amoniaku.
DIMETHYL + ETHYLENE [mol. %]
0.573
Zwiększanie temperatury toryfikaZwiększanie temperatury toryfikacji PKSu powodowało zwiększenie
zawartości popiołu i
cji PKSu powodowało zwiększenie zaPROPANE + PROPENE [mol. %]
0.462
zmniejszenie części lotnych w otrzymanych toryfikatach. W zbadanych
toryfikatach
obserwowano
wartości popiołu
i zmniejszenie
części
I-BUTANE [mol. %]
0.228
lotnych
w
otrzymanych
toryfikatach.
W
wzrost
pierwiastka C i spadek zawartości tlenu
co skutkowało podwyższeniem gęstości
N-BUTANE [mol. %]
0.157
zbadanych toryfikatach obserwowano
energetycznej
biomasy.
I-PENTANE [mol. %]
0.001
wzrost pierwiastka C i spadek zawartości

tlenu co skutkowało podwyższeniem gęstości
energetycznej
Tab.
4. Analizy PKSu[mol.
surowego
i po toryfikacji w różnych temperaturach,
% suchej
masy biomasy Tabela 4.
2.2 DIMETHYLBUTANE
%]
0.372
Dokonano również oceny zużycia
Jednostka[mol.PKS-raw
PKS 200 PKS 250 PKS 2700.004
PKS 300
2 METHYLPENTANE
%]
energii w trakcie mielenia PKSu su3-METHYLPENTANE [mol. %]
0.372
rowego i po toryfikacji w temperatuAnaliza techniczna
rach 250oC i 300oC. Wyniki pokazano
N-HEXANE [mol. %]
0.000
na rys.10 . Zaobserwowano znaczny
Wilgoć
%
13.0
6.0
5.1
4.7 62.5635.0
CO2 [mol. %]
spadek zapotrzebowania energetyczd
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[mol.%
%]
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5.5
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8.0 0.000 8.7
Popiół
nego na mielenie. W przypadku toryfikatu uzyskanego po prażeniu PKSu w
NITROGEN
[mol. %]
0.992
d
%
76,0
72.5
64.5
59.7
57.1
VM
250oC uzyskano zmniejszenie wydatku
METHANE [mol. %]
4.678
energetycznego o 47,2%, a po prażeniu
% [mol. %] 19.6
22.0
28.7
32.3 27.36234.2
FCd
CARBON
OXIDE
w 300oC wydatek energetyczny uległ
d
HYDROGENMJ/kg
[mol. %]
zmniejszeniu aż o 84,1% w porównaniu
16.52
19.65
20.27
19.83 1.56420.57
LHV
do surowej biomasy. Uzyskane wyniki
Values calculated acc. to PN-EN ISO-6976:2008
Analiza elementarna
3
są zgodne z obserwacjami wykonanyHHV H [MJ/m ] (0°C,101,335 kPa)
7.880
0
mi przez [2] i [15].
d
51.83
54.96
55.70
53.91 7.48356.31
C H [MJ/m3]%
LHV
(0°C,101,335
kPa)
0.222

3

Density
kPa)
6.28
Hd [kg/m ]%(0°C,101,335
Relative
density (0°C,101,335 kPa)
d

O

%

37.03
3

5.93

5.10

5.37 1.6745.56

33.01

31.79

32.03

 Wnioski

1.295

28.81

Z przeprowadzonych badań toryfikacji
metodą termograwimetryczną dla
3
% W [MJ/m0.44
0.50
0.50
0.59 6.5760.76
Nd Wobbe Index
Gas
]
różnych biomas i w reaktorze w skali pii
lotowej toryfikacji PKSu, w temperaturze
300oC wynika, że odpowiedni czas toryfikacji jest rzędu ok 20-30 min. Należy
podkreślić, że toryfikowany PKS zawierał
jedynie 13% wilgoci. W przypadku toryfikacji innych paliw w tym np. zrębek które
mogą zawierać ponad 50% wilgoci konieczne jest wydłużenie czasu toryfikacji
potrzebnego do wstępnego podsuszenia
biomasy. Usunięta jednak woda z paliwa
wpływa znacząco na pogorszenie jakości tor-gazu. Aby tego uniknąć konieczne jest dodatkowe wcześniejsze zastosowanie suszarki i takie rozwiązania już
istnieją lub wydzielenie w toryfikatorze
osobnej strefy do podsuszenia biomasy.
rozwiązanie będzie przedmiotem
Rys. 1. Nakład energetyczny na zmielenie 1kg próbki biomasy surowej i poTakie
toryfikacji
kolejnych etapów modernizacji stanowiRys. 8. Nakład energetyczny na zmielenie 1kg próbki biomasy surowej i po toryfikacji
Gas Wobbe Index W [MJ/m ]

6.925

Dokonano również oceny zużycia energii w trakcie mielenia PKSu surowego i po toryfikacji w
temperaturach 250oC i 300oC. Wyniki pokazano na Rys. 1 . Zaobserwowano znaczny spadek
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Tab. 4. Analizy PKSu surowego i po toryfikacji w różnych temperaturach, % suchej masy
Jednostka

PKS-raw

PKS 200

PKS 250

PKS 270

PKS 300

Analiza techniczna
Wilgoć

%

13.0

6.0

5.1

4.7

5.0

Popiółd

%

4.4

5.5

6.8

8.0

8.7

VMd

%

76,0

72.5

64.5

59.7

57.1

FCd

%

19.6

22.0

28.7

32.3

34.2

LHVd

MJ/kg

16.52

19.65

20.27

19.83

20.57

Analiza elementarna
Cd

%

51.83

54.96

55.70

53.91

56.31

Hd

%

6.28

5.93

5.10

5.37

5.56

Od

%

37.03

33.01

31.79

32.03

28.81

Nd

%

0.44

0.50

0.50

0.59

0.76

ska pilotowego do auto termicznej waloryzacji biomasy.
Z punktu widzenia bilansu energetycznego głębokie prażenie powyżej
320oC nie jest zalecane, ponieważ w
temperaturze powyżej 300-320°C, następuje jednoczesny rozkład ligniny i
celulozy, co może powodować powsta-

wanie smoły i trudności z transportem
tor-gazu do palnika i kolejno niemożność peletyzacji bez lepiszcza. Ubytek
ligniny pogarsza właściwości toryfikowanej biomasy w zakresie możliwości
peletyzacji.
Toryfikacja powoduje usunięcie wilgoci, zmniejszenie zawartości części

lotnych i zwiększenie „kruchości” biomasy, stąd znaczny spadek konsumpcji
energii na mielenie oraz wzrost gęstości energetycznej biomasy. W wyniku
zmiany właściwości biomasy toryfikowanej w połączeniu z jej peletyzacją, toryfikacja może się w znacznym stopniu
przyczynić do minimalizacji kosztów logistycznych i zwiększenia ekonomicznego zasięgu transportu biomasy do
elektrowni.
Instalacja pokazana na rys. 9
umożliwia prowadzenie badań nad produkcją nowych, czystych jak i wysokokalorycznych paliw z niskogatunkowych
paliw biomasowych, odpadowych i kopalnych wraz z doborem dodatków pozwalających na usunięcie np. związków
metali alkalicznych i chloru [8].
Przedstawione wyniki uzyskano w
ramach prowadzenia badań w projekcie:
 Biocoal For Power Generation,
Akronim: BioPoGen
 Projekt finansowany ze środków:
 EIT Knowledge & Innovation Community KIC InnoEnergy 
o
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Udoskonalona technologia

termicznego przekształcania odpadów

M

HPSE zrealizowało dostawy kilku rusztów oraz kotłów do różnych zastosowań
w ramach instalacji do termicznego przekształcania odpadów. W przyszłości
spalarnie będą musiały być przystosowane do opalania paliwami o wyższej
wartości opałowej, przy prowadzeniu ruchu instalacji w szerokim zakresie
regulacji. Podczas realizacji projektów, MHPSE udoskonaliło opracowane przez
siebie układy rusztowe chłodzone powietrzem oraz wodą.

 Charakterystyka paliwa
w procesie spalania

Przepisy Unii Europejskiej narzucą wymóg efektywnego sortowania i
wstępnej obróbki odpadów, przed ich
wykorzystaniem, jako paliwo w procesie
spalania. Wytwarzane paliwa na bazie
odpadów (RDF) będą charakteryzowały
się wyższą wartością opałową, niższą
zawartością substancji organicznych

oraz popiołu, ale jednocześnie także
wyższą zawartością chloru, siarki oraz
metali ciężkich. Wyższa wartość opałowa jest przyczyną wyższych temperatur adiabatycznego procesu spalania,
przez co większej uwagi wymagają powierzchnia rusztu oraz zwartość tlenków azotu i tlenku węgla w spalinach.

 Wybór układu z rusztem
ruchomym

Odpady o wartości opałowej w zakresie pomiędzy 6 000 a 23 000 KJ/
kg wymagają dostosowania układów
chłodzenia rusztu, w celu ograniczenia temperatury rusztowin. W zależności od mechanicznego i termicznego obciążenia rusztu, MHPSE stosuje
ruszty chłodzone powietrzem, z kombinowanym chłodzeniem powietrznowodnym oraz ruszty chłodzone wodą.
Dodatkowo, charakterystyka zapłonu i
wypalenia paliwa, a także wielkość odpadów i jakość dopalania popiołu dennego wyznaczają długość rusztu oraz
wysokość warstwy paliwa.
Opisywany ruszt posiada konstrukcję modułową, o długości toru rusztowego w zakresie od 9 200 do 10 800
mm. Liczba torów rusztu zależy od za-

kładanej wydajności spalania odpadów.
MHPSE zrealizowało dostawy rusztów
z 3 torami, o całkowitej mocy cieplnej
na poziomie 120 MWth (np. w instalacji
termicznego przekształcania odpadów
w Spremberg i MKK Bremen).

 Ruszt chłodzony
powietrzem

W przypadku odpadów o wartości opałowej na poziomie <12 000 KJ/
kg stosowane są rusztowiny chłodzone powietrzem, wykonane ze staliwa
CrNi. Wydłużenie żywotności, w tym
również w warunkach podwyższonego
zużycia termicznego, możliwe jest poprzez zastosowanie „jednostronnych“
lub „dwustronnych rusztowin ruchomych“. Stosowane rusztowiny chłodzone powietrzem mają szerokość 120
mm i długość 400 mm.

 Ruszt chłodzony wodą
W przypadku odpadów o wartości opałowej w zakresie od 8 000 do
15 000 KJ/kg, stosowane są rusztowiny żeliwne z kombinowanym chłodzeniem powietrzno-wodnym i wtopionymi
w odlew wężownicami. Natomiast w

Technologie

W celu zwiększenia sprawności instalacji stosowane będą kotły na wyższe
parametry pary. Podwyższenie sprawności będzie uwarunkowane doborem
właściwych materiałów oraz zastosowaniem odpowiednich wykładzin żaroodpornych i wydajnych systemów
czyszczenia kotła. Poziomy emisji spalin zostaną w przyszłości obniżone, przy
czym należy zwrócić szczególną uwagę na poziom emisji tlenków azotu, który zostanie obniżony z aktualnie obowiązującej wartości 200 na < 100 mg/
Nm3. Spełnienie tak wysokich wymagań
będzie możliwe poprzez optymalizację
procesu spalania i zastosowanie regulowanego procesu odazotowania z wykorzystaniem metody SNCR (selektywna
niekatalityczna redukcja tlenków azotu).
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przypadku odpadów o wartości opałowej w zakresie od 12 000 do 23 000
KJ/kg kompletny ruszt wykonany jest z
rusztowin chłodzonych wodą. Rusztowiny chłodzone wodą mają szerokość
240 mm i długość 400 mm. Ciepło odpadowe z rusztowin chłodzonych wodą
poddawane jest procesom wymiany i
może być wykorzystane do podgrzewu
powietrza do spalania lub kondensatu
w obiegu wodno-parowym, bądź też
oddane do sieci ciepłowniczej.

 Komora spalania i
konfiguracja kotła

Rys. 1. Układ rusztu posuwowego opracowany przez MHPSE

Technologie

Projekt układu komory spalania oraz
wybór miejsca doprowadzenia powietrza
pierwotnego i wtórnego oraz - zależnie
od przypadku - spalin z recyrkulacji, opierają są na wieloletnim doświadczeniu.
Proces optymalizacji prowadzony jest
z wykorzystaniem metody numerycznej mechaniki płynów i opracowywany
indywidualnie dla każdego przypadku.
Niskie stężenie tlenków azotu i
tlenku węgla w spalinach uzyskiwane
jest dzięki recyrkulacji spalin oraz poprzez kontrolowane podanie powietrza
wtórnego. Wewnątrz komory spalania
stosowane jest odazotowanie metodą
SNCR. W oknie temperaturowym 850950°C wtryskiwana jest woda amoniakalna lub mocznik. Rozkład temperatur
w rejonach wtrysku może być kontrolowany przy pomocy systemu akustycz-

nego pomiaru temperatury (np. AGAM).
MHPSE zrealizowało dostawy zarówno na kotły w konfiguracji pionowej,
jak i poziomej na potrzeby różnych instalacji, stanowiących referencje firmy. W
przyszłości wymagane będą kotły o podwyższonej sprawności. Uzyskanie wyższej sprawności możliwe jest poprzez
zastosowanie pary o wyższych parametrach, wydajnych systemów czyszczenia oraz niskich temperatur spalin na
wylocie z podgrzewacza wody (ECO).
MHPSE posiada referencje na realizację instalacji na parametry pary do
460°C i 60 bar, takie jak instalacja termicznego przekształcania odpadów
w Emmlichheim. W przypadku pary o
podwyższonych parametrach wymagane jest staranne zaprojektowanie wykła-

Kocioł
Odzyskowy
w układzie
pionowym

dziny żaroodpornej. W ramach realizacji
referencyjnej instalacji w MKK Bremen,
dostarczony został kocioł z kompletną
wykładziną pierwszego ciągu. Dzięki
tej wykładzinie możliwe jest znaczne
ograniczenie stopnia zanieczyszczenia
w obszarze komory spalania.
W obszarze opromieniowanym kotła stosowane są: działka wodna oraz
układ natrysków wodnych. Oczyszczanie wiązek przegrzewacza i parownika może być realizowane za pomocą zdmuchiwaczy sadzy. W kotłach o
konfiguracji poziomej, preferowanym
rozwiązaniem są strzepywacze udarowe. Ponadto w modułach pionowego podgrzewacza wody stosowane są
systemy czyszczenia za pomocą metalowych kul czyszczących. 
o

Kocioł
Odzyskowy
w układzie
poziomym

Rys. 2. Konstrukcje kotłowe stosowane w instalacjach termicznego przekształcania odpadów
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Problemy eksploatacji
spalarni odpadów

brunatny, to jednak spalanie odpadów
jest znacznie trudniejszym zadaniem
niż spalanie paliw kopalnych. Odpady
i paliwa wytworzone z odpadów często przez energetyków zaliczane są do
tzw. paliw trudnych.
Choć z chemicznego punktu widzenia proces spalania paliw stałych
przebiega praktycznie tak samo, nie-

Fot. NE

Niemniej jednak wybudowanie instalacji to dopiero pierwszy krok. Następnymi są ich uruchomienie i dalej
stabilna, bezpieczna eksploatacja. Doświadczenia eksploatacyjne w zakresie
termicznego przekształcania odpadów
komunalnych mamy niestety w naszym
kraju niewielkie. Funkcjonująca od 2001
r. warszawska spalarnia to bardzo niewiele. Nieco większe doświadczenia
eksploatacyjne pochodzą z funkcjonujących od lat w naszym kraju spalarni
odpadów medycznych oraz innych odpadów niebezpiecznych. Większość z
tych obiektów ma doświadczoną, od lat
tą samą kadrę. W przypadku nowych
spalarni trzeba będzie startować praktycznie od zera. Spalarnie odpadów są
obiektami energetycznymi - rodzajem
elektrociepłowni opalanych odpadami
w miejsce klasycznego paliwa: węgla,
czy biomasy. Pomimo, że skład pierwiastkowy spalanych odpadów często
nie różni się od składu klasycznych paliw stałych, a pod względem wilgotności
i wartości opałowej przypomina węgiel

zależnie od tego czy spalamy węgiel
kamienny, węgiel brunatny, drewno,
czy odpady lub paliwa wytworzone
z odpadów (tzw. paliwa alternatywne) to jednak o jakości przebiegu procesu
spalania, a także o wielkości emisji decyduje konstrukcja urządzenia i sposób
prowadzenia procesu spalania. Można
by wręcz zaryzykować twierdzenie, że
z tego punktu widzenia nie ma złych
paliw. Są tylko złe (niewłaściwie dobrane lub zaprojektowane) urządzenia
do ich spalania. Spalarni odpadów nie
kupuje się „ze sklepowej półki”, tylko
projektuje pod konkretną wydajność
oraz charakterystykę spalanych odpadów. Oznacza to, że optymalne warunki
pracy dla spalarni warszawskiej wcale
nie muszą być optymalne dla spalarni
w Krakowie, Szczecinie, czy Koninie. A
to z kolei oznacza, że w każdym przypadku, często doświadczalnie, trzeba
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W

grudniu 2015 r. ruszyły pierwsze 4 nowoczesne
spalarnie odpadów komunalnych w Krakowie,
Bydgoszczy, Białymstoku i Koninie wybudowane
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Kolejne dwie, w Poznaniu i Szczecinie
powinny ruszyć do końca 2016 r., a jednocześnie
rozpoczęły się działania zmierzające do wybudowania
kolejnych instalacji w Gdańsku, Rzeszowie, Olsztynie,
Oświęcimiu i Warszawie.

Technologie
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będzie zoptymalizować proces spalana pod kątem maksymalnego zbliżenia
do ideału termodynamicznego - spalania całkowitego i zupełnego (tj. takiego
spalania, w którym cała substancja palna zawarta w paliwie ulegnie utlenieniu,
a gazy odlotowe z procesu spalania
nie będą zawierać substancji palnych).
Spalarnia odpadów komunalnych to
skomplikowany obiekt, a duża zmienność składu poddawanych spalaniu
odpadów powoduje, że operator musi
przez cały czas kontrolować jej pracę
i precyzyjnie reagować na odstępstwa
od optymalnych parametrów pracy. Aby
było możliwe precyzyjne reagowanie
na odstępstwa od optymalnych parametrów pracy konieczne jest dokładne
poznanie zasad funkcjonowania spalarni, podstaw teoretycznych procesów w
niej zachodzących, a także zwyczajne
nauczenie się jej obsługi. Doświadczenie ze znacznie mniejszych spalarni odpadów niebezpiecznych pokazuje, że
trwa to zazwyczaj około 6-8 miesięcy,
nawet w przypadku obecności doskonałych instruktorów.
Spróbujmy zatem uporządkować
wiedzę dotyczącą funkcjonowania spalarni odpadów pod kątem identyfikacji
najważniejszych problemów eksploatacyjnych i sposobów ich rozwiązywania.
Za najważniejsze, kluczowe elementy
należy uznać:
 rozruch i wyłączenie instalacji,
 kontrolę warunków pracy i emisji,
 zmiany emisji dioksyn w wyniku
tzw. efektu pamięci,
 problem korozji,
 remonty,
 ewentualne awarie.

 Rozruch i wyłączenie
instalacji

Przyjmuje się powszechnie, że rozruch instalacji i jej wyłączenie to kluczowe dwa elementy bezpiecznej i niskoemisyjnej eksploatacji instalacji. Rozruch
spalarni odpadów trwa zazwyczaj ponad dobę, czasami nawet dwie i trzy
doby, w zależności od wielkości instalacji. W pierwszym etapie, za pomocą

palników pomocniczych - gazowych lub
olejowych rozgrzewa się komorę spalania (tj. ruszt, strefę spalania i dopalania,
konwekcyjne ciągi kotła) do wymaganej prawem temperatury ponad 850oC.
Zgodnie z przepisami, przed osiągnięciem tej temperatury nie wolno rozpocząć podawania do spalania odpadów.
W miarę wzrostu temperatury uruchamia się również system oczyszczania
spalin oraz na końcu odbiór ciepła z powierzchni ogrzewalnych kotła i pęczków
rur wymienników ciepła. Przed wprowadzeniem odpadów do spalania powinno się uzyskać prawidłowy rozkład
temperatur w instalacji, tak aby każdy jej
element pracował w założonej wymaganej przez projekt temperaturze. Dopiero
wtedy może rozpocząć się podawanie
odpadów, przy jednoczesnej bardzo
dokładnej kontroli dopływu powietrza i
temperatur w poszczególnych punktach
kontrolnych. Jest oczywistym, że nastawy przepływu powietrza, podział na powietrze pierwotne i wtórne będą musiały
ulec zmianie przy spalaniu odpadów w
stosunku do etapu rozgrzewania instalacji. Szczególnie ważnym jest niedopuszczenie do pojawienia się deficytu
tlenu w strefie spalania, gdyż grozi to
wysoką emisją tlenku węgla oraz sadzy.
Pojawienie się wysokich stężeń tlenku
węgla, a w szczególności pojawienie się
sadzy spowoduje wysoką emisję mikrozanieczyszczeń organicznych (kłopoty
z dotrzymaniem standardu emisyjnego
TOC) oraz przede wszystkim trwającą
nawet kilkanaście godzin wysoką emisję
polichlorowanych dibenzo-p-diokyn i polichlorowanych dibenzofuranów, a także
innych podobnych związków - polichlorowanych bifenyli i wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych.
Jest to związane z tzw. efektem pamięci w spalarniach odpadów, związanych z mechanizmem powstawania
dioksyn - tzw. syntezą de novo. Podobnie wygląda podczas wyłączania
instalacji. Najczęściej popełnianym błędem jest natychmiastowe wstrzymanie
podawania odpadów. Wyłączenie instalacji powinno przebiegać w sposób
kontrolowany, poprzez systematyczne

zmniejszanie podawania odpadów, włączenie palników pomocniczych i regulację parametrów, tak by nie dopuścić
do gwałtownego spadku stężenia tlenu w strefie spalania, wzrostu stężenia
tlenku węgla, czy wychłodzenia części
instalacji, co również będzie sprzyjać
wzrostowi stężenia tlenku węgla i pojawieniu się sadzy. Ze względu na nieuniknione zwiększone emisje podczas
uruchamiania i wyłączania instalacji ilość wyłączeń powinna być ograniczona do minimum. Dobrze pracujące spalarnie wyłączne są zazwyczaj tylko raz
w roku na trwający około 2-3 tygodni
okresowy remont.

 Kontrola warunków
pracy i emisji

Jak już wspomniano, spalarnia
odpadów powinna pracować w taki sposób, by proces spalania był jak
najbardziej zbliżony do ideału termodynamicznego - spalania całkowitego i
zupełnego. Dotrzymanie tego warunku
daje szansę na znaczące ograniczenie
emisji powstających zanieczyszczeń głównie tlenku węgla oraz mikrozanieczyszczeń organicznych. W zależności
od ilości podawanego do procesu spalania powietrza - zmienia się stężenie
tlenu w strefie spalania i tym samym
zmianie ulega również ilość powstających produktów niepełnego spalania,
w tym tlenku węgla. Doświadczenia
eksploatacyjne wielu spalarni odpadów
pokazują, że optymalne stężenie tlenu,
gwarantujące najniższe stężenia tlenku
węgla to zazwyczaj 6-10%, co w oczywisty sposób przekłada się na strumień
powietrza podawanego do spalania
(zarówno pierwotnego, jak i wtórnego).
W przypadku zbyt małej ilości podawanego powietrza i tym samym zbyt
niskiego stężenia tlenu w strefie spalania (złe natlenienie strefy spalania) obserwujemy gwałtowny wzrost stężenia
tlenku węgla w miarę spadku stężenia tlenu. Z drugiej strony, w przypadku zbyt dużej ilości powietrza w strefie spalania mamy do czynienia z tzw.
zimnym spalaniem, tj. wzrostem stęże-

nia tlenku węgla i chłodzeniem strefy
spalania przez nadmiar dopływającego powietrza. Obniżenie temperatury spalania to gwałtowny wzrost ilości
powstających produktów niepełnego
spalania. Jak wspomniano optymalne stężenie tlenu w strefie spalania to
6-10% objętościowych. Zapewnia ono
minimalizację powstawania produktów
niepełnego spalania - mikrozanieczyszczeń organicznych, gdyż ich stężenie
w gazach odlotowych jest zawsze proporcjonalne do stężenia tlenku węgla.
Wśród zidentyfikowanych produktów
niepełnego spalania i związków będących wynikiem wtórnej syntezy w wysokiej temperaturze są zanieczyszczenia
takie jak: węglowodory C1 i C2, akrylonitryl, acetonitryl, benzen, toluen, etylobenzen, ksylen, 1,2-dichlorobenzen,
1,4-dichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen, heksachlorobenzen, fenol, 2,4-dinitrofenol, 2,4-dichlorofenol, 2,4,5-trichlorofenol, pentachlorofenol, chlorometan,
chloroform, chlorek metylenu, czterochlorek węgla, 1,1-dichloroetan,
1,2-dichloroetan, 1,1,1-trichloroetan,
1,1,2-trichloroetan, 1,1,2,2-tetrachloroetan, 1,1-dichloroetylen, trichloroetylen,
tetrachloroetylen, formaldehyd, aldehyd octowy, aceton, metyloeteyloketon, chlorek winylu, ftalan dietylu, kwas
mrówkowy, kwas octowy i wiele, wiele
innych. Liczne badania prowadzone
przez wielu badaczy w latach 90. ub.w.
wykazały obecność ponad 350 różnego rodzaju związków chemicznych (organicznych) w spalinach ze spalarni
odpadów w stężeniach powyżej 5 μg/
m3. Podobne wyniki uzyskano dla spalania drewna i innych rodzajów biomasy.
Niestety brak jest takich wyników badań dla procesu spalania węgla, choć
należy oczekiwać, że sytuacja będzie
podobna.
Znajomość chemizmu spalania oraz
wpływu poszczególnych parametrów,
prowadzenie procesu spalania na powstawanie zanieczyszczeń znacząco
wpływa na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesie
spalania, a tym samym ułatwia ich późniejsze usunięcie ze strumienia gazów

odlotowych. Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń z procesów technologicznych można generalnie podzielić na dwie grupy - metody pierwotne
i metody wtórne. Metody pierwotne to
wspominana już ingerencja w proces
technologiczny i stworzenie takich warunków jego przebiegu, by ilość powstających zanieczyszczeń była możliwie najmniejsza. Natomiast metody
wtórne, to zastosowanie konkretnych
urządzeń i technologii w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń.
Metody pierwotne nabierają w
ostatnich latach coraz większego znaczenia, gdyż z ekonomicznego punktu widzenia są one bardziej opłacalne
(tańsze) od metod wtórnych, zwanych
„technologiami końca rury”. Szczególnie istotną sprawą staje się aktualnie
określenie wpływu parametrów prowadzenia procesu spalania na emisję
metali, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), dioksyn
(PCDD/F) oraz innych substancji organicznych z procesu spalania. Liczne doniesienia literaturowe wskazują
jednoznacznie, że dotrzymanie prawidłowych parametrów procesu spalania
wpływa znacząco na obniżenie emisji
substancji organicznych (w tym WWA
i dioksyn) do atmosfery. Parametrem
najlepiej charakteryzującym „prawidłowe warunki spalania” jest stężenie
tlenku węgla w spalinach. Pozostałe
parametry określające „dobre warunki spalania”, to przede wszystkim tzw.
trzy T - temperatura, turbulencja oraz
czas (ang. time) przebywania spalin w
odpowiedniej temperaturze. Podstawowe znaczenie ma jednak zapewnienie
warunków spalania bliskiego spalaniu
całkowitemu i zupełnemu, przy zminimalizowaniu ilości powstającego tlenku węgla. Warunki takie panują przy
prawidłowym natlenieniu strefy spalania, przy optymalnym stężeniu tlenu
(dla spalania węgla 6-8%, współczynnik nadmiaru powietrza ok. 1,7-1,8).
W przypadku spalania odpadów wymagane jest większe natlenienie strefy spalania i zapewnienie sumarycznego współczynnika nadmiaru powietrza

rzędu 2,0-2,4 (stężenie tlenu w spalinach opuszczających strefę spalania
i dopalania 10-13%). Badania prowadzone pod koniec lat 90. ub. w. wykazały bardzo ścisłą korelację pomiędzy
stężeniem niektórych zanieczyszczeń
w spalinach a stężeniem tlenku węgla,
co jednoznacznie świadczy o wpływie
warunków spalania na emisję zanieczyszczeń organicznych (w tym dioksyn i furanów, polichlorowanych bifenyli, wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych i innych mikrozanieczyszczeń organicznych - produktów
niepełnego spalania).
Kontrola emisji w spalarniach odpadów dokonywana jest za pomocą
obligatoryjnego systemu ciągłego monitoringu umieszczonego na kominie,
za systemem oczyszczania spalin, który w sposób ciągły rejestruje wielkość
emisji, podobnie jak inne systemy komputerowe w sposób ciągły nadzorują i
rejestrują kluczowe parametry pracy
(temperatury, przepływ spalin, ciśnienie,
stężenie tlenu, itp.) spalania odpadów.
Wielkość emisji zanieczyszczeń jest w
całej Unii Europejskiej (także i w Polsce)
ograniczona w identyczny sposób poprzez wymagania Dyrektywy 2000/76/
WE. Jest ona przez cały czas, z częstotliwością co kilka sekund, rejestrowana w pamięci komputera nadzorującego proces. Wyniki tych pomiarów
są na bieżąco pokazywane na ekranie
monitora, a w wielu spalarniach są wysyłane specjalnym łączem do komputera inspekcji ochrony środowiska (w
Polsce do właściwego Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska) nadzorującej daną spalarnię. Często także
są na bieżąco wyświetlane na tablicy
informacyjnej zlokalizowanej przy spalarni (np. w Warszawie, Wiedniu, itp.),
gdzie okoliczni mieszkańcy mogą na
bieżąco uzyskać informacje o aktualnej
emisji. Przekroczenie wielkości dopuszczalnych jest natychmiast rejestrowane
i ma kilka poważnych konsekwencji.
Po pierwsze, system automatyki natychmiast blokuje wprowadzanie nowych partii odpadów do spalenia. Po
drugie, rozpoczyna się odliczanie czasu
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trwania zwiększonej emisji (jako awarii). Przepisy mówią, że najpóźniej w 4
godz. musi zostać uruchomiona procedura wyłączania instalacji. Po trzecie,
gdy łączny czas awarii przekroczy 60
godz. w ciągu roku (a rok trwa 8 760
godz.), instalacja z mocy prawa jest wyłączana. Jej ponowne dopuszczenie do
eksploatacji wymaga przejścia długotrwałej i bardzo szczegółowej procedury
dopuszczenia do eksploatacji. Opisane
powyżej wymagania są identyczne we
wszystkich krajach Unii Europejskiej i
stanowią gwarancję poprawnej eksploatacji instalacji.

 Zmiany emisji dioksyn

Technologie

w wyniku tzw. efektu
pamięci

Stabilnie pracująca spalarnia odpadów, w optymalnych warunkach technologicznych, z wydajnym systemem
oczyszczania spalin emituje niewielkie
ilości dioksyn, uzyskując ich stężenie
w spalinach na poziomie znacznie niższym od dopuszczalnego (0,1 ng TEQ/
m3u). Okazuje się jednak, że każda
zmiana parametrów pracy instalacji może powodować okresowy wzrost emisji
dioksyn, z którym system oczyszczania
spalin może sobie nie poradzić. Jest
to zazwyczaj związane z tzw. efektem
pamięci w spalarniach odpadów, będącym konsekwencją jednego z mechanizmów powstawania dioksyn - syntezą
de novo. Podobnie wygląda sytuacja
podczas wyłączania instalacji. Najczęściej popełnianym błędem jest natychmiastowe wstrzymanie podawania odpadów. Wyłączenie instalacji powinno
przebiegać w sposób kontrolowany, poprzez systematyczne zmniejszanie podawania odpadów, włączenie palników
pomocniczych i regulację parametrów,
tak by nie dopuścić do gwałtownego
spadku stężenia tlenu w strefie spalania, wzrostu stężenia tlenku węgla, czy
wychłodzenia części instalacji, co również będzie sprzyjać wzrostowi stężenia
tlenku węgla i pojawieniu się sadzy. Ze
względu na nieuniknione zwiększone
emisje podczas uruchamiania i wyłą-

czania instalacji ilość wyłączeń powinna być ograniczona do minimum. Dobrze pracujące spalarnie wyłączane są
zazwyczaj tylko raz w roku na trwający
około 2-3 tygodni okresowy remont.
Wspomniane zjawisko „efektu pamięci” (system „pamięta”, że występowały w gazach odlotowych wysokie
stężenia dioksyn) stało się przedmiotem licznych badań, których celem było
wyjaśnienie tego zjawiska. W ich wyniku stwierdzono, że obserwowane zjawisko może mieć przyczyny dwojakiego
rodzaju i stąd ostatecznie nazwano je:
 adsorpcyjny „efekt pamięci”,
 „efekt pamięci” de novo.

 Adsorpcyjny „efekt
pamięci”

Już w 1994 r. Vogg stwierdził, że
system oczyszczania spalin, w szczególności kolumny absorpcyjne (metoda mokra) mogą być wtórnym źródłem
emisji dioksyn. Późniejsze badania
wykazały, że polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i polichlorowane dibenzofurany mają zdolność absorpcji w
tworzywach sztucznych, w szczególności polietylenie i polipropylenie, stosowanym jako chemoodporne elementy
konstrukcyjne i wypełnienia absorberów w mokrym systemie oczyszczania
spalin. Zjawisko to dało znać o sobie w
sposób szczególnie odczuwalny podczas modernizacji jednej z belgijskich
spalarni odpadów (IVAGO w Antwerpii)
pod koniec lat 90. Pomimo zmodernizowania układu spalania i znacznego
spadku stężenia dioksyn w strumieniu
spalin opuszczających układ ich odpylania, stężenia PCDD/Fs w emitorze praktycznie się nie zmieniły. Efekt
dało dopiero gruntowne czyszczenie
systemu mokrego oczyszczania spalin polegające na cyrkulowaniu w układzie (przy niepracującym węźle spalania) wodnego roztworu wodorotlenku
sodowego z dodatkiem węgla aktywnego przez okres około 2 tygodni. Zaabsorbowane w elementach mokrego
systemu oczyszczania spalin (wykonanych z polipropylenu) dioksyny uległy

desorpcji i tym samym nie następowała już ich wtórna emisja do oczyszczonych gazów odlotowych. Ostatnie
badania Guana wykazały, że dioksyny
mogą nie tylko adsorbować się w tworzywach sztucznych, ale także mogą
adsorbować się na metalowych elementach instalacji i następnie desorbować do strumienia gazu w przypadku
zmniejszenia ich stężenia, np. na skutek
poprawy warunków spalania, czy bardziej efektywnego usuwania dioksyn
ze strumienia gazu na wcześniejszych
etapach ich oczyszczania.
Adsorpcyjny „efekt pamięci” został
twórczo wykorzystany przez Kreisza i
Anderssona. Okazało się, że dodatek
pylistego węgla aktywnego wprowadzonego do elementów wypełnienia
kolumn absorpcyjnych wykonanych
z polipropylenu skutecznie dodatkowo wiąże dioksyny zaabsorbowane w
tworzywie siłami adsorpcji, uniemożliwiając ich wtórną desorpcję, nawet
w warunkach drastycznego zachwiania warunków równowagi - do czystego powietrza. W ten sposób powstała
znana dziś metoda usuwania dioksyn
z gazów odlotowych zwana ADIOX®,
oferowana przez szwedzką firmę Götaverken Miljö. Polega ona na zastosowaniu wypełnień kolumn absorpcyjnych wykonanych z polipropylenu z
dodatkiem węgla. Cząsteczki dioksyn,
które zostały zaabsorbowane w polipropylenie są dodatkowo adsorbowane na powierzchni węgla i skutecznie eliminowane ze strumienia gazów
spalinowych w sposób trwały. Zużyte
elementy, nasycone dioksynami są po
wymianie spalane w spalarni odpadów.
Ponieważ proces powstawania dioksyn
jest procesem nierównowagowym, nie
wpływa to na zwiększenie misji PCDD/
Fs z emitora spalarni. Metodę tę w latach 2001-2007 zastosowano już w
kilkunastu spalarniach odpadów komunalnych i niebezpiecznych (między innymi Kloding, Thisted, Fasan, Glostrup
w Danii, Umeå, Holstebro i Malmö w
Szwecji, Tredi Salaise we Francji oraz
Trondheim w Norwegii i innych) z dobrym skutkiem.
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węgiel elementarny zawarty w cząstkach
popiołu lotnego, jako uwęglona pozostałość po procesach termicznego rozkładu i utleniania w procesie spalania. W
praktyce nie udaje się osiągnąć całkowitego wypalenia węgla zawartego w
paliwie i niewielkie ilości niewypalonego
węgla występują w gazach odlotowych
w postaci sadzy. Kluczem do chlorowania cząstek w syntezie de novo jest reakcja Deacona katalitycznego utlenienia
powstałego podczas spalania chlorowodoru do chloru cząsteczkowego, zdolnego do prowadzenia reakcji chlorowania, którą katalizują przede wszystkim
-7związki miedzi (Cu, CuCl, CuCl2,CuO,
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Cu2O i CuSO4). W rzeczywistości na
Rys.zależność
1. Przykładowa
zależność
zmian
stężenia
CO w pewnej
instalacji
spalaniaodpadów
Rys.
1.
Przykładowa
zmian
stężenia
CO
w
pewnej
instalacji
spalania
Okazało się, że dodatek pylistego węgla aktywnego wprowadzonego do elementów
odpadów
od czasu i konsekwencje
tych
zmian w
postacistężeń
zmian PCDD/Fs
stężeń PCDD/Fs
powierzchni popiołu lotnego znajduje
od
czasu
i
konsekwencje
tych
zmian
w
postaci
zmian
wypełnienia kolumn absorpcyjnych wykonanych z polipropylenu skutecznie dodatkowo
wiąże dioksyny zaabsorbowane w tworzywie siłami adsorpcji, uniemożliwiając ich wtórną
się wiele metali, których wpływ na prodesorpcją, nawet w warunkach drastycznego zachwiania warunków równowagi - do czystego
„Efekt
pamięci”
de
novo
organicznego
lub
nieorganicznego
chloces syntezy


Rozruch
spalania
jest dioksyn
również
poważnym źródłem emisji dioksyn
dodioksyn jest różny. Jedne z
powietrza. W teninstalacji
sposób powstała znana
dziś metoda usuwania
z gazów odlotowych
ru wona
obecności
popiołu lotnego w temnich katalizują proces syntezy de novo
na
zwana ADIOX®, oferowana przez szwedzką firmę Götaverken Miljö. Polega
owiska.
Zimmermann
przyjął,
że z jest
to peraturze
osadzeniem sadzylubw
kotle
zastosowaniu
wypełnień kolumn absorpcyjnych
wykonanych
polipropylenu
zspowodowane
dodatkiem
Zrozumienie „efektu
pamięci”
de
250-350oC. W procesie spakatalizują proces chlorowania wczewęgla. Cząsteczki dioksyn, które zostały zaabsorbowane w polipropylenie są dodatkowo
o
mienniku
ciepła)
i węgla
stanowi
swoisty
„efekt
pamięci”. Doświadczalnie
teorię
tą
wymaga
dokładnego
poznania
lania,gazów
w temperaturach
powyżej 900 C
śniej
powstałych
niskoschlorowanych
adsorbowane novo
na powierzchni
i skutecznieto
eliminowane
ze strumienia
spalinowych iwzrozumienia
sposób trwały. Zużyte
elementy, nasycone
dioksynami są po
wymianie się ze spalanych odpadów i
mechanizmów
powstauwalniają
dioksyn
(w
syntezie
w fazie gazowej)
ierdziły
badania Wikström. Późniejsze badania nad emisją dioksyn z procesu rozruchu
spalane w spalarni odpadów. Ponieważ proces powstawania dioksyn jest procesem
wania
dioksyn
w
procesach
spalania.
innych
paliw
stałych
i
ciekłych
rodniki
np.
miedź,
cynk,
molibden,
mangan,
nierównowagowym, nie wpływa to na zwiększenie misji PCDD/Fs z emitora spalarni.
acji
oraz Polichlorowane
jej
wyłączenia
wykazały,
że ipodwyższone
stężenia
dioksyn
w spalinach
(wmagnez. Zaś inne katalizudibenzo-p-dioksyny
węglowodorowe
i gazy palne,
które nażelazo, glin,
Metodę tę w
latach 2001-2007 zastosowano
już w kilkunastu spalarniach
odpadów
komunalnych i niebezpiecznych (między innymi Kloding, Thisted, Fasan, Glostrup w Danii,
polichlorowane
powstastępnie się
biorąnawet
udział wprzez
wielu skomplikoją rozkład powstałych dioksyn względk „efektu
pamięci” dedibenzofurany
novo) mogą
utrzymywać
kilka, czy kilkanaście
Umeå, Holstebro i Malmö w Szwecji, Tredi Salaise we Francji oraz Trondheim w Norwegii i
ją
praktycznie
w
każdym
procesie
spawanych
reakcjach
syntezy
(halogenonie ich odchlorowanie - np. chrom, waskutkiem.
in innych)
(w z dobrym
zależności
od wielkości instalacji)
od momentu osiągnięcia wymaganych
lania paliw stałych i ciekłych (rzadziej
wania, oksyhalogenowania, utleniania,
nad, wolfram, kobalt, nikiel. Synteza de
metrów
pracy
po rozruchu
instalacji.
Również
zakłócenia
w pracy instalacji
„Efekt pamięci”
de novo
gazowych),
jeżeli w strefie
odpowiedrekombinacji
oraz dysproporcjonacji),
w objawiające
novo jest reakcja wolną, wręcz bardzo
Zrozumienie
„efektu
pamięci” depojawia
novo wymaga
dokładnego
poznania iwyniku
zrozumienia
nich
temperatur
się
chlor,
tlen
których
powstają
tzw.
produkty
wolną,
a reakcja powstawania dioksyn
nagłym
wzrostem
stężenia
tlenku
węgla wdibenzo-pspalinach powodują powstanie
„efektu
mechanizmów
powstawania dioksyn
w procesach
spalania. Polichlorowane
i
materia
organiczna.
Ogólny
przebieg
niepełnego
spalania,
do
których
można
np.
z
chlorofenoli
jest od niej ok. 102dioksyny i polichlorowane dibenzofurany powstają praktycznie w każdym procesie spalania
ęci”
de
novo
i
podwyższoną
nawet
i
o
1
000%
(w
stosunku
do
stanu
z
przed
zakłócenia)
5
paliw stałychreakcji
i ciekłychjest
(rzadziej
gazowych), jeżeli w strefie odpowiednich
temperatur fenole i chlorofenole, chloronastępujący:
zaliczyć
10 szybsza. Tak więc synteza de nopojawia się chlor, tlen i materia organiczna. Ogólny przebieg reakcji jest następujący:
benzeny, alkilobenzeny, proste węglovo przebiega w instalacji spalania (nie
ę dioksyn
przez
okres
kilku
godzin.
R  Cl  O2            PCDD / PCDF
spalanie ( utlenianie ), t  200  700 C
(12.1)alifatyczne, aldehydy i ketony,
wodory
tylko, bo również w innych procesach
Chwilowa
emisja
dioksyn
ze spalarni
odpadów
nie
jest wynikiem
aktualnych termicznych,
warunków np. metalurgicznych) poW przypadku
podany
zakres
temperatur
wskazuje
jednoznacznie,
że i proste
spalarni odpadów
W przypadku
spalarni
alkohole
kwasy karboksylowe.
synteza dioksyn przebiega poza strefą spalania. Badania prowadzone przez Hunsingera
odpadów
podany
zakres
Chlorofenole,
chlorobenzeny,
czysyntezy
polizade
strefą
spalania w temperaturze 200otemperaturdioksyn
nia.wykazały
Ze między
względu
fakt,
iż 900
większość
powstaje
w wyniku
nowo,
C i deficyt tlenu powodują całkowity
innymi, że na
temperatura
powyżej
wskazuje
że zachodzić
syntezadopierochlorowane
bifenyle i polichlorowane
400oC, na cząstkach osiadłego popiołu
rozkład dioksyn,
co oznacza,jednoznacznie,
że synteza dioksyn może
za ostatnim
o
jest
reakcją
wolną,
dioksyn
i ich uwalnianie do strumienia
gazów
C.
doprowadzeniem
powietrza
do spalania ipowstawanie
w temperaturach poniżej 900
dioksyn
przebiega
poza strefą spalania.
naftaleny stanowią grupę prekursorów
lotnego. Według Goldfarba większość
Na podstawie bardzo wielu wyników badań procesu powstawania dioksyn podczas
owych
trwa
jeszcze
długo
zoptymalizowaniu
spalarni i w spalarniach odpadów
Badania
prowadzone
przez po
Hunsingedioksyn, które wparametrów
temperaturach pracy
500powstających
spalania stwierdzono, że największa ilość dioksyn powstaje w wyniku tzw. syntezy de novo,
o
ra
wykazały
między
że
tempe700
C
mogą
łączyć
się
ze
sobą,
dając
dioksyn
tj. powstawania
z cząsteczkowego
węgla iinnymi,
organicznego
lub
nieorganicznego
chloru
w
imalizowaniu
ilości powstających
dioksyn. Jest to więc wyraźny tzw. „efekt pamięci”powstaje
de wg tego mechanizmu.
o
C. W procesie spalania, w temperaturach
obecności popiołu lotnego w temperaturze 250-350
o
ratura
powyżej
900
C
i
deficyt
tlenu
polichlorowane
dibenzo-p-dioksyny
i
Zakłócenia
w pracy instalacji, okre900oC uwalniają się ze spalanych odpadów i innych paliw stałych i ciekłych rodniki
. Wpowyżej
przypadku
niestabilnej
pracy
spalarni
wysokie
stężenia
dioksyn
w
spalinach
można
powodują
całkowity
rozkład
dioksyn,
polichlorowane
dibenzofurany.
Prekursowe
pojawienia
się sadzy, wysokich
węglowodorowe i gazy palne, które następnie biorą udział w wielu skomplikowanych
reakcjach syntezy
(halogenowania,
oksyhalogenowania,
utleniania,
rekombinacji
oraz
co
oznacza,
że
synteza
dioksyn
może
sory
te
mogą
reagować
ze
sobą
zarówstężeń
tlenku
węgla
skutkuje bardzo
wować
w długich okresach czasu.
dysproporcjonacji), w wyniku których powstają tzw. produkty niepełnego spalania, do
zachodzić dopiero za ostatnim doprono w temperaturze 500-700oC w fazie
często znacznym wzrostem emisji diokwadzeniem powietrza do spalania i w
gazowej, jak i na powierzchni popiołu
syn. Wynika to z faktu, iż synteza de
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Można stwierdzić, że przeciwdziałanie efektowi pamięci jest zarówno proste,
jak istanowić źródło węgla dla
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Ilustracje tego problemu pokazano na

pcyjnemu efektowi pamięci) oraz prawidłowe prowadzenie procesu spalania przy niskim
niu tlenku węgla w spalinach. Stosując się do tych wskazań można w wielu wypadkach
nąć zwiększonej emisji dioksyn podczas normalnej eksploatacji spalarni, za wyjątkiem
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rys. 1. Przedstawia on wykres zmian
stężenia CO oraz PCDD/Fs w instalacji, a także długotrwałe konsekwencje gwałtownego wzrostu stężenia CO
(w analizowanym przypadku chwilowy
wzrost stężenia CO do ponad 250 mg/
m3 spowodował ponad 6-godz. podwyższoną emisję PCDD/Fs).
Rozruch instalacji spalania jest również poważnym źródłem emisji dioksyn
do środowiska. Zimmermann przyjął,
że jest to spowodowane osadzeniem
sadzy w kotle (wymienniku ciepła)
i stanowi to swoisty „efekt pamięci”.
Doświadczalnie teorię tą potwierdziły
badania Wikström. Późniejsze badania
nad emisją dioksyn z procesu rozruchu
instalacji oraz jej wyłączenia wykazały,
że podwyższone stężenia dioksyn w
spalinach (w skutek „efektu pamięci”
de novo) mogą utrzymywać się nawet
przez kilka, czy kilkanaście godzin (w
zależności od wielkości instalacji) od
momentu osiągnięcia wymaganych parametrów pracy po rozruchu instalacji.
Również zakłócenia w pracy instalacji
objawiające się nagłym wzrostem stężenia tlenku węgla w spalinach powodują powstanie „efektu pamięci” de novo i podwyższoną nawet i o 1 000% (w
stosunku do stanu z przed zakłócenia)
emisję dioksyn przez okres kilku godzin.
Chwilowa emisja dioksyn ze spalarni odpadów nie jest wynikiem aktualnych warunków spalania. Ze względu
na fakt, iż większość dioksyn powstaje
w wyniku syntezy de nowo, która jest
reakcją wolną, powstawanie dioksyn i
ich uwalnianie do strumienia gazów odlotowych trwa jeszcze długo po zoptymalizowaniu parametrów pracy spalarni
i zminimalizowaniu ilości powstających
dioksyn. Jest to więc wyraźny tzw. efekt
pamięci de novo. W przypadku niestabilnej pracy spalarni wysokie stężenia
dioksyn w spalinach można obserwować w długich okresach czasu.

 Przeciwdziałanie

„efektowi pamięci”

Można stwierdzić, że przeciwdziałanie efektowi pamięci jest zarówno pro-

ste, jak i trudne. Proste, gdyż znane
są recepty na ograniczenie jego efektów. Najprostsze to unikanie elementów
z tworzyw sztucznych w systemach
oczyszczania spalin (przeciwdziałanie
adsorpcyjnemu efektowi pamięci) oraz
prawidłowe prowadzenie procesu spalania przy niskim stężeniu tlenku węgla w spalinach. Stosując się do tych
wskazań, można w wielu wypadkach
uniknąć zwiększonej emisji dioksyn
podczas normalnej eksploatacji spalarni, za wyjątkiem etapu rozruchu instalacji. Unikanie elementów z tworzyw
sztucznych w systemie oczyszczania
gazów odlotowych jest całkowicie realne i wykonalne. Natomiast spalanie
przy niskim stężeniu tlenku węgla jest
dosyć trudne, w szczególności w małych spalarniach odpadów przy okresowym załadunku odpadów do spalenia.
Każda porcja odpadów wprowadzona do komory spalania w pierwszym
okresie da podwyższoną emisję tlenku
węgla, a więc również i emisję sadzy,
będącej źródłem węgla dla syntezy de
novo. Jest to praktycznie nieuniknione, zwłaszcza w małych spalarniach
odpadów medycznych. Szczególnie
jest to widoczne po wprowadzeniu do
komory spalania worka z odpadami
zawierającego znaczne ilości tworzyw
sztucznych. Szybkość spalania tych
tworzyw jest tak duża, że w strefie spalania bardzo szybko pojawia się deficyt
tlenu i tym samym emisja sadzy. Sadza
ta, osadzając się w kotle, kanałach i w
systemie oczyszczania spalin stanowi
źródło węgla dla syntezy de nowo przez
znaczny okres czasu. Przeciwdziała temu zjawisku w pewnym stopniu obecność pracujących palników w II stopniu
spalania (komora dopalania, termoreaktor), dając szansę na przynajmniej
częściowe utlenienie powstałej sadzy,
tak aby jej depozyt w dalszej części instalacji nie stał się źródłem syntezy de
novo. Osadzaniu sadzy i pyłu w strefie
za kotłem instalacji spalania odpadów
można również przeciwdziałać stosując wysokie prędkości przepływu spalin i prosty układ kanałów, tak aby pył i
sadza nie miały miejsca do osadzenia

się w układzie. Elementem sprzyjającym ograniczaniu emisji dioksyn powstałych w wyniku syntezy de novo
(także w wyniku „efektu pamięci” - w
warunkach niestabilnej pracy instalacji)
jest zastosowanie szybkiego i efektywnego schładzania spalin z temperatury ok. 400oC do temperatury poniżej
200oC. Szybkość schładzania spalin
ma decydujące znaczenie dla ilości
powstających dioksyn. Z danych literaturowych wynika, że w przypadku
schładzania spalin w typowym wymienniku ciepła z normalną szybkością rzędu 100-200oC/s, stężenie dioksyn na
wyjściu wynosi około 5 ng TEQ/m3,
zaś dla osiągnięcia stężenia dioksyn
równego ok. 1 ng TEQ/m3 potrzebne
byłoby uzyskanie szybkości schładzania rzędu 500-1 000oC/s.
Małe spalarnie odpadów, w tym
spalarnie odpadów medycznych często pracują w systemie jednozmianowym. Z punktu widzenia emisji dioksyn,
w tym emisji w wyniku „efektu pamięci” jest to nieporozumienie. Przyjmując
czas rozruchu instalacji do osiągnięcia
wymaganych prawem parametrów eksploatacyjnych (przede wszystkim temperatury), wymagane są około 2 godz.
(minimum). Biorąc pod uwagę, że na
tym etapie (również z pracy palników
olejowych, czy gazowych) powstanie
sadza, która osadzi się na elementach
np. wymiennika ciepła, czy kanałach
spalin i będzie stanowić surowiec do
syntezy de novo, efekt pamięci etapu
rozruchu trwać będzie minimum 6-8
godz. Oznacza to, że może się zdarzyć, że do końca pracy spalarni w
danym dniu wielkość emisji dioksyn
będzie podwyższona właśnie w wyniku efektu pamięci de novo. Co więcej, taka eksploatacja spalarni może
powodować, że depozyt sadzy w instalacji będzie się systematycznie powiększać i tym samym emisja dioksyn
będzie rosnąć, przekraczając znacznie
wartość dopuszczalną 0,1 ng TEQ/m3u.
W tym przypadku czyszczenie instalacji
(w szczególności wymiennika ciepła)
przynosi pewien efekt, ale nie likwiduje zjawiska.

biegającej wręcz błyskawicznie korozji kwaśnej. Drugim elementem korozyjnym są sole
rki, bromki, fluorki) niektórych metali osądzające się w postaci pyłu, czy szlamu na
entach systemu odzysku ciepła (pęczkach rur wymienników, ścianach szczelnych i
ch powierzchniach ogrzewalnych). Są one czynnikiem decydującym w przypadku tzw.
zji wysokotemperaturowej. Związana jest ona również ze znaczną różnicą temperatur
ędzy czynnikiem grzejnym - gazami spalinowymi o temperaturze często bliskiej
0oC, a powierzchnią rur i innych elementów wymiennika ciepła (300-400oC). Zakres
eraturowy występowania korozji wysokotemperaturowej pokazano na rys. 2.
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500-600oC), to w przypadku bardziej
zanieczyszczonych gazami kwaśnymi spalin ze spalarni odpadów nie ma
co marzyć o parametrach nadkrytycznych pary. Standardem jest temperatura 360-440oC, gdyż podwyższenie
parametrów wytwarzanej pary wymagałoby stosowania wyższych jakościowo, i tym samym znacznie droższych,
gatunków stali w konstrukcji układu odzysku ciepła. Oczywiście problem korozji wysokotemperaturowej musi być
rozwiązany przede wszystkim na etapie
projektowania instalacji, to jednak zależna od operatora instalacji zmiany w
obciążeniu kotła (szczególnie jego przeciążenie termiczne) może spowodować
ewidentne szkody w postaci korozji w
układzie odzysku ciepła.

Rys. 2. Zakres temperaturowy występowania korozji w kotle spalarni odpadów
Rys. 2. Zakres temperaturowy
występowania korozji w kotle spalarni odpadów

 Problem korozji
Spalanie tak niejednorodnej materii jaką są odpady komunalne powoduje wiele problemów eksploatacyjnych. Pomijając zmienność wilgotności
i wartości opałowej, z czym potrafimy
sobie nieźle radzić intensywnie mieszając odpady komunalne pochodzące z różnych dzielnic miasta i różniące
się pomiędzy sobą właściwościami w
magazynie odpadów (tzw. bunkrze lub
fosie), to w dalszym ciągu problemem
pozostaje spora zawartość domieszek
pierwiastków kwasotwórczych takich
jak: chlor, fluor i brom, a także siarka.
O ile podczas spalania węgla kamiennego, czy brunatnego podstawowym
problemem jest stosunkowo wysoka
zawartość siarki (rzędu 0,6-1,2%) przy
względnie niskiej zawartości chloru (ok.
0,1-0,2%), to w przypadku odpadów
komunalnych zazwyczaj jest odwrotnie - chloru (a także fluoru i bromu) jest
znacznie więcej niż siarki. Skutkiem
tego jest oczywiście problem korozji.
Czynnikiem korozyjnym są tu chlorowodór, bromowodór, czy fluorowodór oraz
w mniejszym stopniu dwutlenek siatki

oraz dwutlenek azotu. Ze względu na
znaczne zawilgocenie spalin ze spalarni
odpadów (powyżej 10% obj.), bardzo
ważnym jest dopilnowanie, aby w instalacji nie został przekroczony punkt rosy,
gdyż będzie to miejsce przebiegającej
wręcz błyskawicznie korozji kwaśnej.
Drugim elementem korozyjnym są sole (chlorki, bromki, fluorki) niektórych
metali osądzające się w postaci pyłu,
czy szlamu na elementach systemu odzysku ciepła (pęczkach rur wymienników, ścianach szczelnych i innych powierzchniach ogrzewalnych). Są one
czynnikiem decydującym w przypadku tzw. korozji wysokotemperaturowej.
Związana jest ona również ze znaczną
różnicą temperatur pomiędzy czynnikiem grzejnym - gazami spalinowymi
o temperaturze często bliskiej 1 000oC
a powierzchnią rur i innych elementów
wymiennika ciepła (300-400oC). Zakres temperaturowy występowania korozji wysokotemperaturowej pokazano
na rys. 2.
Widać wyraźnie, że o ile w przypadku energetyki węglowej standardem stają się kotły na parametry nadkrytyczne (temperatura pary rzędu

Silnie korozyjne właściwości gazów spalinowych z procesu spalania
odpadów ze względu na znaczną zawartość chlorowodoru, bromowodoru,
fluorowodoru, a także dwutlenku siarki
i dwutlenku azotu powodują, że każda spalarnia odpadów wymaga systematycznych przeglądów, usuwania
na bieżąco wszystkich pojawiających
się usterek oraz corocznych 2-3 tygodniowych remontów. Remonty w spalarniach odpadów są zazwyczaj kosztowne, gdyż nierzadko trzeba wymienić
cale pęczki rur wymienników ciepła, czy
spore fragmenty powierzchni ogrzewalnych w kotle. Żadne półśrodki tu
nie wchodzą w grę. Zaniedbania w remontach mszczą się w stosunkowo
szybkim czasie w postaci poważnych
awarii instalacji. Eksploatując spalarnie
odpadów, trzeba rocznie przeznaczyć
pewną (wcale nie małą) kwotę na remont. Jeżeli tę kwotę oznaczymy przez
X, to w przypadku rezygnacji z remontu w którymś roku, bądź w przypadku
znacznego ograniczenia jego zakresu
w kolejnym, następnym roku nie wystarczy przeznaczyć kwoty 2·X na remont. Bardziej adekwatną kwotą będzie tu 3·X. Właściwie przeprowadzone
remonty roczne pozwalają zazwyczaj
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bezpiecznie i bezawaryjnie eksploatować instalacje przez kolejny rok. Trzeba
tu również zwrócić uwagę na rosnące
wymagania niezawodności instalacji.
Efektem jest roczny czas pracy instalacji nie standardowe 7 500 godz., a
coraz częściej osiągane 8 200-8 300
godz. na rok.

Technologie

 Awarie
Dane o awariach przemysłowych
gromadzone przez wyspecjalizowany instytut Unii Europejskiej (EU Joint Research Centre, Institute for the
Protection and Security of the Citizen,
Ispra, Włochy) wskazują, że instalacje
termicznego przekształcania odpadów
komunalnych, pracujące wg sprawdzonej technologii rusztowej są wyjątkowo
bezpiecznymi instalacjami, a w okresie
ostatnich 20 lat wydarzyły się jedynie
3 przypadki awarii - pożaru w spalarni
odpadów. Jest to ilość porównywalna
z ilością podobnych awarii (pożarów)
w elektrowniach, czy elektrociepłowniach (ostatnia taka awaria - pożar miała miejsce w Polsce w latach 90.
w Elektrowni Turów, gdzie spłonęły
3 bloki energetyczne). Natomiast odnotowano całą serię awarii w prototypowych spalarniach odpadów komunalnych pracujących wg tzw. nowych
technologii (pirolizy i zgazowania) w
Fürth (technologia Simensa - SchwelBrenn-Verfahren - 100 000 Mg/r.) i w
Karlsruhe (technologia Thermoselect 225 000 Mg/r.). Stało się to przyczyną
zamknięcia tych instalacji. Literatura fachowa przyniosła ostatnio również informacje o serii awarii w prototypowej
spalarni plazmowej w Ottawie (technologia Plasco - 25 000 Mg/r.), co stało
się podstawą do wydania przez władze
Ottawy decyzji o zamknięciu tej instalacji. W listopadzie 2015 r. dotarły również informacje o wstrzymaniu rozruchu
pierwszej linii prototypowej instalacji
zgazowania plazmowego Tees Valley
koło Middlesbrough (liczne awarie) i
jednoczesnym wstrzymaniu budowy
drugiej linii. A miała być to najnowocześniejsza i zarazem największa instala-

cja plazmowa na świecie o wydajności
około 600 000 Mg/r. (dwie linie).
Dostępny w internecie raport bezpieczeństwa dla wielkiej spalarni odpadów komunalnych w Dublinie (koniec
budowy początkowo przewidziany na
koniec 2010 r. odsuwa się na 201516 r.), jako jedyne istotne zagrożenie
wskazuje możliwość pożaru w zasobniku z odpadami (na skutek nieoczekiwanej i niezgodnej z prawem obecności palnych i wybuchowych chemikalii
w odpadach komunalnych). Rzeczywiście 2 takie przypadki wydarzyły się
w niemieckich spalarniach odpadów
w ostatnich 10 latach. Zagrożenie w
takim przypadku jest minimalne, gdyż
zasobnik odpadów wyposażony jest w
urządzenia gaśnicze (zraszacze wodne), a powietrze z zasobnika jest odprowadzane poprzez kocioł spalarni i
system oczyszczania spalin.

 Wnioski
Polskie doświadczenia w zakresie
eksploatacji spalarni odpadów komunalnych są jak na razie bardzo niewielkie. Jedyna ciągle jeszcze warszawska
spalarnia odpadów komunalnych funkcjonuje od 2001 r. Większe doświadczenia mamy w zakresie instalacji termicznego przekształcania odpadów
medycznych oraz innych odpadów niebezpiecznych. Był okres, około 2000 r.,
kiedy w Polsce funkcjonowało ponad
200 tego typu obiektów. Większość z
nich ze względu na wyeksploatowanie, brak systemu oczyszczania spalin,
brak możliwości dotrzymania wymogów prawnych stawianych spalarniom
odpadów zostały już dawno wyłączone. W chwili obecnej jest około 30-40
instalacji o wydajnościach od 100 do
4 000 kg/h. Jednakże doświadczenia
eksploatacyjne spalarni odpadów medycznych, czy innych odpadów niebezpiecznych trudno porównywać z
wymaganiami jakie stawia przed operatorem spalarnia odpadów komunalnych o wydajności 5-15 Mg/h z jednej
linii. Dlatego też wszystkie nowe instalacje spalania odpadów komunalnych

budowane są przy współudziale firm
zagranicznych, posiadających bogate
doświadczenie zarówno w budowie, jak
i eksploatacji tego typu obiektów. Doświadczenia tego nie można w żaden
sposób porównać z doświadczeniem
operatora instalacji energetycznych:
elektrowni, elektrociepłowni, czy kotłowni (ciepłowni osiedlowej, czy zakładowej), choć oczywiście spalarnie
odpadów są obiektami energetycznymi pracującymi w kogeneracji - produkującymi zarówno energię cieplną, jak
i elektryczną. Oczekujemy, że zagraniczne firmy biorące udział konsorcjach
budujących nasze nowe spalarnie odpadów przekażą nam to specyficzne
„know-how”, które pozwoli w sposób
efektywny i bezpieczny dla środowiska i
ludzi eksploatować spalarnie odpadów,
które dziś są nieodzownym elementem
nowoczesnego systemu gospodarki
odpadami.
W niniejszym artykule zasygnalizowano jedynie najważniejsze problemy,
aby uzmysłowić ewentualnym decydentom, że spalarnia odpadów to nie
przysłowiowa pralka automatyczna lub
zmywarka, którą można uruchomić i po
2 godz. sprawdzić efekt jej działania.
Spalarnia odpadów komunalnych to
skomplikowany obiekt, a duża zmienność składu poddawanych spalaniu
odpadów powoduje, że operator musi
przez cały czas kontrolować jej pracę
i precyzyjnie reagować na odstępstwa
od optymalnych parametrów pracy. Aby
jednak było to możliwe, konieczne jest
dokładne poznanie zasad jej funkcjonowania, podstaw teoretycznych procesów w niej zachodzących i zwyczajne
nauczenie się jej obsługi. Doświadczenie ze znacznie mniejszych spalarni odpadów niebezpiecznych pokazuje, że
trwa to zazwyczaj około 6-8 miesięcy,
nawet w przypadku obecności doskonałych instruktorów. Ale wydaje się, że
od tego nie ma odwrotu.
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Rüdiger Margraf, LUEHR FILTER GmbH & Co. KG (tłumaczenie: Luhr Filter Polska)

Kondycjonowana sucha sorpcja
w instalacjach oczyszczania
spalin dla spalarni odpadów

- prostota i efektywność
P

 Kondycjonowana, sucha
sorpcja

 Opis ogólny
Przedstawiony schemat kondycjonowanej suchej sorpcji (rys. 1) opracowano na przykładzie instalacji LUEHR
FILTER z bębnem kondycjonującym
oraz procesem recyrkulacji i kondycjonowania cząsteczek. Główne elementy

instalacji stanowią: chłodnica parowa
[EN: evaporate cooler], urządzenie do
wtrysku addytywu, reaktor z bębnem
kondycjonującym, filtr tkaninowy oraz
urządzenia do recyrkulowania cząsteczek ze zintegrowanym urządzeniem
do ich kondycjonowania.
Chłodnica parowa [EN: evaporate cooler] (kondycjonowanie gazu) zapewnia odpowiednie dostosowanie temperatury do przeprowadzenia reakcji

pomiędzy cząsteczkami addytywu, a
kwaśnymi molekułami gazowymi w przypadku gdy temperaturę za kotłem jest
wyższa niż 160˚C.
Etap separacji złożony jest z: reaktora z bębnem kondycjonującym i wtryskiem addytywu, filtra tkaninowego oraz
wielokrotnej recyrkulacji cząstek wraz z
ich kondycjonowaniem, zapewniają one:
 stworzenie odpowiednich warunków do wystąpienia reak-
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roces kondycjonowanej, suchej sorpcji z wykorzystaniem addytywu bazującego
na Ca, stał się coraz bardziej popularny na przestrzeni ostatnich lat w zakładach
zajmujących się spalaniem odpadów na terenie całej Europy. Metoda ta zyskała
szczególne uznanie od momentu wprowadzenia w 2005 r. i obowiązującego
również dzisiaj zakazu składowania odpadów na terenie Niemiec. Wtedy właśnie
większość nowopowstałych spalarni odpadów i RDF w Niemczech została
wyposażona w technologię suchej, kondycjonowanej sorpcji. Trend ten trwa nadal
w odniesieniu do planowanych nowych instalacji termicznego przekształcania
odpadów na terenie Europy i w innych częściach świata. W porównaniu do innych
technologii, metoda ta dzięki jej stałemu rozwojowi, jest nie tylko niezawodna ale
też korzystna ze względów ekonomicznych.
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cji poprzez proces recyrkulacji
cząstek do n x 100 g/m3 szczególnie przy zastosowaniu wysokiego wskaźnika recyrkulacji
addytywu, nawet do 50 powtórzeń,
co znacznie zwiększa wydajność
separacji kwaśnych komponentów
gazu brudnego oraz/lub zmniejsza
ilości wtryskiwanego addytywu [2],
 zwiększenie czasu pozostawania cząstek addytywu w systemie,
 wyższe zagęszczenie addytywu
w pobliżu reaktora, przed filtrem
(czas reakcji w reaktorze dochodzi do > 2 sek.),
 nowe ułożenie przestrzenne
recyrkulowanych cząstek addytywu prowadzi do częstej
przebudowy „filmu” filtracyjnego powstałego ze zgromadzonych na materiale filtracyjnym
cząsteczek,
 polepszenie separacji SO2 poprzez zwilżenie recyrkulowanych cząsteczek.
Biorąc pod uwagę powyższe zależności i w wyniku zwiększenia wilgotności
względnej i bezwzględnej gazów spalinowych, kondycjonowanie gazu pozytywnie wpływa na wyniki procesu sorpcji, jednak dobra wydajność addytywu,
szczególnie dla separacji SO2, może
być osiągnięta tylko wtedy, gdy ciśnienie parcjalne pary wodnej wytrącane na
rzecz cząsteczek addytywu zachodziło
chociaż przez chwilę w zakresie ciśnienia pary nasyconej. Można to osiągnąć
poprzez zwilżanie recyrkulowanych cząsteczek przed ich ponownym wtryskiem
do reaktora. Do momentu odparowania
wody dodanej do recyrkulowanych cząsteczek w mikserze, wilgotność obecna
w recyrkulowanych cząsteczkach powoduje wzrost zawartości pary wodnej
na powierzchni cząsteczek addytywu
zwiększając tym samym poziom ich reaktywności względem kwaśnych komponentów gazu brudnego.
Wyniki pracy zebrane z wielu instalacji potwierdzają osiągnięcie współczynnika stechiometrycznego poniżej

Rys. 1. Schemat technologiczny kondycjonowanej suchej sorpcji
z kondycjonowaniem cząsteczek i gazu

Rys. 2. System oczyszczania i neutralizacji gazów MHKW Rothensee (Niemcy)

standardowej wartości 2 dla tego typu
technologii [3, 4].

 Przykłady zastosowania
technologii

Niedawno zmodyfikowano działającą w niemieckiej spalarni śmieci instalację wykorzystującą technologię sorpcji
natryskowej do technologii kondycjonowanej suchej sorpcji. Przyczyny zmiany

i zastosowania kondycjonowanej sorpcji suchej są następujące:
 Przestrzeganie limitów poziomu
emisji SO2 i HCl nawet w przypadku ich nagłych i niespodziewanych
wzrostów w gazie brudnym,
 Wyraźne zmniejszenie zużycia addytywu związane z optymalizacją
kosztów operacyjnych.
Rys. 2 przedstawia wspomnianą instalację po modernizacji. W konstruk-
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 Połączenie

kondycjonowanej
suchej sorpcji z
etapem precyzyjnego
oczyszczania mokrą
płuczką

Kondycjonowana sucha sorpcja w
tej koncepcji funkcjonuje w taki sposób, że gaz na wyjściu spełnia wyma-

Rys. 3. Wykres trendów dla MHKW Rothensee

Rys. 4. Proces TwinSorp® kondycjonowanej
suchej sorpcji i podstawowej oraz kwasowej płuczki

gania normy 17 BlmSchV. lub dyrektywy Unii Europejskiej 2000/76/EC.
W zależności od analizowanej aplikacji, pozostałymi zadaniami stawianymi
mokrej płuczce na kolejnym etapie precyzyjnego oczyszczenia są:
 separacja NH3,
 dalsza redukcja poziomu emisji,
np. kwaśnych komponentów gazu brudnego,
 odzysk ciepła.
Wykorzystanie tego typu procesu
jest szczególnie korzystne w przypad-

ku wysokich wymagań dotyczących
redukcji NOx. Redukcja NOx będzie
przeprowadzana przy pomocy procesu SNCR, jednakże wiąże się to z
przedostawaniem się większych ilości
NH3 do strumienia gazu spalinowego.
Separacja NH3 odbywa się w kwaśnej
mokrej płuczce. [5] Rys. 4 przedstawia schemat procesu połączonego.
Rys. 5 ilustruje przykładową instalację
z wykorzystaniem wspomnianej technologii. Proces ten nie generuje wody
odpadowej.
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cji całej instalacji pozostawiony został
absorber natryskowy służący teraz jako chłodnica parowa [EN: evaporate
cooler] dostosowująca odpowiednio
temperaturę dla reakcji. W celu zmniejszenia temperatury kwasowego punktu
rosy i stopniowej sorpcji nadal stosowany jest wtrysk niewielkiej ilości addytywu na tym etapie. Główna ilość
addytywu w formie Ca(OH)2 wtryskiwana jest natomiast w zależności od
wartości gazu brudnego, bezpośrednio do reaktora przed filtrem. Ca(OH)2
wytwarzany jest w instalacji w procesie
hydratyzacji CaO.[3]
Rys. 3 przedstawia efektywność
procesu separacji na podstawie ciągłego pomiaru gazu brudnego i gazu czystego dla HCl i SO2 w ciągu 24 godzin.
Przedstawiony wykres wyraźnie pokazuje, że dzięki wielokrotnej recyrkulacji
cząstek oraz zwilżaniu cząstek recyrkulowanych wartości graniczne są na
stałym poziomie nawet przy nagłych i
niespodziewanych wzrostach stężenia
HCl czy SO2 w gazie brudnym.
Tab. 1 przedstawia podsumowanie
pozytywnych rezultatów przeprowadzonej modernizacji. Wysoki wskaźnik recyrkulacji w połączeniu ze zwilżaniem
recyrkulowanych cząsteczek znacząco
wpływa na obniżenie kosztów związanych z ilościom zużywanego addytywu.
Wskaźnik stechiometryczny mógł
być zredukowany z poziomu 3.3 do
< 1.8. Ponadto, separacja SO2 mogła
zostać poprawiona jako rezultat kondycjonowania cząsteczek. Bazując na
prawie identycznych wartościach dla
gazu brudnego, wartości w gazie czystym mogły zostać obniżone z > 30
mg/Nm³ do około 7 mg/Nm³ [4].
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Realizacja wielu instalacji z wykorzystaniem kondycjonowanej suchej
sorpcji oraz doświadczenie zdobyte przez Luehr Filter na przestrzeni
wielu lat działalności, potwierdza niezawodność i dalszy potencjał technologii, której stosowanie to przede
wszystkim:
 spełnienie wymaganych limitów
emisji podczas ciągłej pracy instalacji,
 zniwelowanie wpływu nagłych i niespodziewanych wzrostów wartości
w gazie brudnym, poprzez duży potencjał addytywu znajdującego się
w obrębie instalacji,
 zapewnienie wskaźnika stechiometrycznego o wartości przeważnie
poniżej 2.0 dla Ca(OH)2 wtryskiwanego w celu odseparowania
kwaśnych komponentów gazu
brudnego,
 możliwość użycia CaO jako addytywu, co automatycznie redukuje
koszty operacyjne,
 wtrysk addytywu AC na poziomie
około 0.07 gr/scf,
 odpowiednio prosta konstrukcja
gwarantująca wysoką niezawodność i dostępność.
W celu jak najlepszego wykorzystania potencjału przedstawionych tech-

Tab. 1. Rezultaty dla przeprowadzonej modernizacji instalacji

nologii, wariant podstawowy kondycjonowanej suchej sorpcji może być
dostosowany do wymagań danej instalacji poprzez wprowadzanie licznych modyfikacji, m.in. zastosowanie
stopniowego wtrysku addytywu, czy
kolejnego etapu precyzyjnego czyszczenia za instalacją kondycjonowanej
suchej sorpcji.
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